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Nizamettin Nazif 

PAZAR 7 EYLÜL 1941 
·oıaın En on a er! rı i rı ısı A şam Gazet eıl I<uruş 

Od a 
M11:haı·ebesi hak
kında alınan ilk 

tafsilat 

Rumen ordu-
sunun zayiatı 

.. h. t" ' mut ş ,r. 

Odesa bir sa -

haneye döndü! 

Alm an ördusu lıer 
tarafta nıüthiş 

_(" h. d . zay iat ver iyor 
~e ır egıye- r ~ 

k b ld 1 - Almanlar en iptidai he· c e o ur. deflcrini elde edememiş· 
l erdir. 

2 - Ruslar. bozguna uğrama· 
ını~lar, bilakis mukabil 
taarruza geçmi lerd ir. 

ldarO.- : CaAololla • N~ 01ltksi N~ ~ 

Tekn· 
ay sı a 

o 
t 

ların 

Yeniden birçok mektepler açı· 
acak me 7CU lar is ah edilecek 

1 ntaarifVeiıaıetinin hazırladığı prog
ı·am esaslı halelfaı·ı ilıtiva etnıektedir 

Milli Şefin dıreictlflerı Uzcrine, San-
at teknı.t okullarının mJ<tarlarmın 

arttıı ılnl!l.Sı ve ıncveullarırıın ıs! hı 

etrafında, Maarıf Vek(ı.l Uncc cs:ısıı 

\ e geniş tedbirler almağu b:ış' •ımış· 

tır. 

Sinemalar, ti
yatrolar işliyor 

3 - Cen up cephesinde ve O· 
desa önünde A lmanlar 
nıiıthlş :zayiata uğramış- İngiıtereye bol bol gönderilmef e başlanan Amerikan tayyar eleri, Nevyorkta vapura yüklenirken ..• 

Bu hu:;u ta Uç se elik bır p.a•ı 

hl!.ztrlnamı.ııtır. 1941 • 12 • 43 şene

lcı ı zarfıııdn ve ah\ ı nıU:; d ~ttı

b'1 takdırdc mcmlt'.".,et1n muhtel.f 
mıntakalarında yc'lldn l ı erk it 
Sanat okulu, bqı Yapı okulu. beş 

Tıcarct lı.se i, 12 'lıcaıet orta o!m· 

Londra, 'l (A.A.) - Reu ter ajan \. iardır. , , ~ 
sııun Moskovadaki hususi muh.a· J ı t ·ı· T hl•""• 
biri A leksnnder Werth, muh asara Londrn. 'l (A.A.) _Rus _Al· llgl lZ e t g l 
altında bulunan Odesa şehrinde L 
t 

man harbinin 12 inci bnftası baş· ... ___ _ 
raınvayların, otobilslerln, mağaza 

ların ve posta servisinin faaliyette lamı5tır. Almanlar henüz en ipti s• • ı 
b dal hedeflerini elde edememişler- 1 cı ya Ulunmağa devam ettiklerini yaz· dir. Yani Moskova, Leningrad ve 
trınktadır. Yalnız telgrafların m u· 
Vasaıat saatleri hakkında tem inat Kiy~f hali\ Rusların elindedir. B b [ d 
\'erilememektedir. Halk sinem ala· Rus ordusu hiçbir tarafta paniğe om Q an l 

a 
Kımıldana
mıgor ! 

v:adiv stok' a bu 

4 Ey u!de 
15,000A man 

öldürü.dü ! 

hı. 2:; Kız Er. t.. tu J 15 Eı k it Ak· 
ş:ım Sanat oku1'ı, 43 A'k am l{ız 

Sanat okulu. 30 kGy d m!n' .~ı ve 
mnı·angozluğu gez ci kursu, M 
k6y kadın kursu n.;ılacaktıı·. Bu 
mektep ve kumlar sayesinde mem· 
lecktinılzdcid teknik eleman nıe ele· l\Iaarif Vekili Hasan Ali Yücel 

si ktsn -bir zam~da lıallcdilm:Ş oia- ı de ıcıoo ldş ye ı ı ğ <'dilmesi dUşti
caktır. Bu lşı başarmak Uzcro niılmel~tcdir. 
21,751,500 lıraya. ihtiyaç vardır. Ay· 
rıca Ankarada bir yU -...ek tc!mık o Diğer tarıı!tan bır tayy.ırc nıotur 

l"a sitmeğe ve nk~m ışıkları sön· uğramamıştır; bililkis şiddetli mu· 
dürme saatine kadar, yanı saat 22 kabil tanrruzlara kalkışmıştır . .Mcr 
:Ye kadar deniz kenarına giderek kez cephesinde 'Mareşal T imaçcn· 
oturmağa devam etmektedir . konun idare ettiği mukabil taar· 

Odesadan ıvroskovaya gelmiş o· ruz muvaffak olmaktadır. 
lan hilkiımetin naşiri cfklm iz· Mareşal Budiyoni'nin sağlam 
vC'Stia gazetesi nıuharrJrlerinden müdafaası karşısındn, Almanların 
İlinbaşı Vilneski, muhabire kendi Dinyeperl geçmek için yaptıkları 
lllüşahcdelerine mUstenit daha ba- butıın teşebbusler akamete uğra· 

Bir haftada 36 
Italyan gemisi 

hatırı dı 

haf ta b · r çak . . ::- . 
Amerikan gemisi ık ı 9undal yüz on 

kulunun inş:ı.ı:ıı ela kararlaştırılmış- usta okulu açılması da kararl~tırıl· 
tır. İstanbul Ytlk ek Mühendis oku· ın~tır. 1 ~ma başlanan bu okula 
!unun labo:·atuarlarını da bugünün Sanat okulları mezunlarından kabı

iht!yaçlarınıı. C()Vap verecek b r se- 1 yetll olanlar alınacak ı; e Uç sene
\'iyeye çıkarmnk •. ,. talebe adcdınlıı lilt bır tahsil görcccklerdır. 

~ı rnaliımat vermiştir. mıştır. A lmanlar b u cephede pek 
'Vi!neski şunları anlatmıştır: ağır zayiata uğramışlardır. Lenin· 

varacak... yadı At ın n tayya-
resi düşürüldü 

" Müzisiyenler arasında ... 1 
<Odesa. cephesi üzerine sık sık ya- grad muharebeleri de Almanlara 

Pılan hava taarruzlarına. rağmen şe- pek pahalıya mal olmaktadır. 
tıır Odcsada Alman zayiatı o derece 

pek az hasara uğramıştır. Alma"l 
lıotılbardnnanlnrı "hayret edilecek bir ağırdır ki şehri müdafaa eden kuv 

Mihver tayyare
leri Kıbrısa akın 

etti! 
ı... . vetlerın kumandanı, her tarafı 
"'ilbetsızlikle yapılmaktadır. Alman· Londra. 7 (Radyo - S"at 8.15) • dolduroo.. Alman ve Romen ölüle .. 
it rini kaldırmo.k için bir müddet a· ...,. 
Irk yaşını geQmiş kimselerdir. Al· ~. 1 ıerı'nin teblı"ğı'·. "'- teşi kesmeğe hazır oldusunu A • 

Gönderilen ben
zinler tayyare
/erde kullanılan 

neoidendir 
'<ll"dan alınan esır ya pek genç veya }0nmıı·z hava ve emnı"yet nezaret· ı 

""'lnlar tarafından şimdi kullanılmak man ve Rom n kumandanlıklarına Britanya haya kuvvetleri. bir 
la olah Uıyyaı·cıer1n bUyUk ısrr 'kııı- hafta süren .,lddctll taarruzlarda Londra, "t (A.A.') - UzaK· 
l!ı bildirmi tir. O dcsa kumandanı bu .. 

ı eski modeldedırler. Bu dn Alman Akdcn•-.. - 36 dL""ıcornan nemı·sı· ba· şnrkta vaziyette yeni bir i nk i· !ar tekllri. muazzam tabel51ara yazdı· = .,... .. 
<la matlup evsafta ve kAfl mlk· i d 1 il • k tırmı.c:lardır. şal kaydedilmemiştir. Görünu· 

ıq rıp ehr n uvar nrı zerıne oy· " ı 1 
'"da insan ve tayyare mevcut olma· durmuştur. Bu gemilerin sonuncusu, K reton şc göre Rusların A man ara 

~~nı göstermektedir. Odcsada. glln· -o--- limanına iltica eden bir gemi ol· karşı gösterdikleri anudane 
G11 Uç gazete çrkmakta devam etmek- muştur. Sicilya ve şimali Afrika· mukavemet Japonya'ya yeni 
~ır. Moskova gazctelen Odcsaya Uç Hususi otomobiller daki tayyare meydanları da taar· bir temayül Hham etmektedir. 
l:tlnao gelmektecllr. En bUyUk ha.sar ruza uğr:ı~tır. Japon mntbuatının Vledıvos· 
~ın başlamasını miltcakip ıbir tea tadi latla D lin, Maltaya birkaç bomba a· tok'a tayyareler için Ameri-
. akını yapılarak bombardıman şeb I ki hlmışsa da hasar yok tur. kan petrolü gönderilmesine 
~~ Uzerlne tekSIC cdfidiğt zaman hu· ça IŞamıyaca ar Cuma gecesi, düşman tayyareleri karş: serdettiği itirazlarn rağ· 
t;utı gelm~tir. iaşe baknnından va· Ankara., 7 (Telefonla) - Hususi Kıbrısa taarruz etmi~ ve attığı men gelecek hafta Vladivos· 
~~et oldukı:a dllzgündUr. Şehirde nıü otomdbılle."in kUc;Uk bir tadilAtıa bombalar şehir haricine düşmüş- tok"n Amerika tarafından ya· 
"<t.ıltn atıiktarda buğday, şeker ve seb· kaptıkaçtı. kamyonet ve sn.lrc ha• tur. pılacak olan sevkiyata engel 

lltokları vardır. Sigara fabrikaları linde kullanılmasının bnUne geçmek Britanyaya akın olınarlı olmak için hiçbir teşebbüste 
~al şoldldc işlemektedir. Et pel: ma.kSadile bu kabil tadJicrle çalışan Londra, 7 (Radyo _ Saat S,l5) bulunmıyacaı:ı zannedilmekte 
~değildir. Çünkü civardaki çifUik bUtlln nakil vasıtalarının seyrUse- Britanya adaları d ün gece düşmnn \.<lir. 

~ 1~md~n~~~tı~ z~~ ~h:r:d:~~m=~~·~i~k:a:~:l:q:~=l:m~~:d:ı:~=~~=v~a~h~ü~c~u~m~u~n~a~u~ğ~m:m~am~ış~t~ır~.=~~-~~~~~~~~~~~-;e=J~ h>anlarının !bir çoğunu alıp götUr· = 
tıı11şlcrd1r. Cephenin şdhre pek yakın 
~U&unu iddia etmek bir hata olur. 

llhe .şehre umumiyetle ıs kHomet
e l'rıesafede gayri muntazam bir ya
~ daire şeklindedir. Şeh r ile cephe 

Yaralanan A!l'~ri- Eyüpte meza 
kan ınuhrıbı • k oyan 

lnda. şcluin iaşesine yardım eden 
eıru tarlalar vardır. Odesııya yıye· 
~ &'ctırmek için şımdiye kadar ge

tıı trt kullanmak ihtiyacı hisscdllmc
~lr. Mukavemetin daha mUhim sa 
~ -tı vardır. Şehrin sokaklıırında 
"'llıbaıarla ve mitralyöz kurşunu şe
··I~ ~ tle dolaşan Karadeniz gemicileri 
~en kıtalarını korlrntmakta ve o. 
t.. halkı tarnfmdan pek sev lmek
"!!ıı-. 

tt~harebeler durmadan devam 
~ itte fakat Ruslar şiddetli bir 1 

ıı ~vemei göstermektedirler. Son 
<: nlarda ihtiyacı karşılnyacak 

11 lckUde tadil edilmiş olun ma. 
b 1 fabrikalarda birçok sı lAh. 
~hane ve yiızlerce maynler yapıl 
v tadır.» 
·~ ll~nski, Romen esirlerinin şeb· 

t cıvarındaki kaplıcalnrda iyi şc· 
. altında muhafpza edildikleri. 

•ô:ıı lcmiş ve şunları ilave etmiş 

~ llomenlcrin zayiatı müthiştir. 
~ n ordusunun mnneviyntı çok 'k Olduı:u söylenmektedir. Dilş 
'i. 

1n bu hnrpte nakliyat hususun· 

~ll~küUıt çekti~i şundan da an. 

~ l'r\a~tadır ki. Odesa etrofında· 
ll\ıntakanın hemen iki nydanbe· 

'~aı altında bulunmasına rağ. 
r~ ltornenlcr şiınendiferdcn is· 
~Ilı~ edememekte ve her şeylerini 
~ :oı~Iarla nakletmektedirler. 

~:ıı ~l iasc hizmetlerinin munta. 
~l lr surette ışlemesine müni ol· 
~~~rr. Duşman iki üç gUnde O· 
huı 1§gnı edeceğini ve bu şehir· 

~ lıır~nan yiyecek stoklarından 
~a~t olacağını !Annetmekte l · 

~118 at bu hesapların ikisi de 
~~ <;ıkmıştır. Alman askeri mu. 
... ~ erı hariç olmak iızere Ode· 
\;1 ~trarımıa bulunan kıt:aların 

oıncndir. 

maselasi. .. hır çete ya ' • --
Ruzvelt donanma 
ya emir verdiğini 

tey it etti! 

Geceligin iilülerin dudaklarını ve 
parmaklarını kesip altın dişleı·ini 

ve yüzüklerini çalıyorlarmış ... 
EyUpte mezar soyan bir çete ya· 

kalanınıştır. İki Müslüman bir MU· 
seviden mürekkep olan 'bu çelenin e· 
poy uzun müddettcnberi bu menhus 
işle uğraşmakta olduğu anlaşılmtştır. 
Bunlar bırçok mezarln.ro. gayet sec:ı 
bir tarzda tecavi.lz ebnlşler ,.e par· 
maklanndakl ızdlvıı.ç yUzUklerile al· 
tın ve plı\tın dişlerini almak için ce· 
seUerı alça.ltça parçalamışlardır. 

işsiz esnafa 
yardım 

Esnaf cemiyetleri müşterek bUrosu, 
işsiz esnafa. iş lbulmak yolunda dn 
faaliyete geçmeğe karar vermiştir. 

Bundan sonra işçi arayan k:.mseler 

Vak'a şöyle meydana çıkmıştır: 

Mezarlıklaı ı kontrol eden pol:S, son 
günlerde EyUptcki bazı mezarların 

halinden .şUp'heknmlş ve bu sırada 

bir ıki adumm yapılmış altın dış 
satın ı da ayrıca şüpheyi tahrik et
miştır. N il • , UyUk bir sabırla de
vam ettir.len ~orucu bir takip neti· 
ccsınde Ahmet ve Ali isminde iki şa· 
hıs EyUp mczarlığınds. bir mezarı 
kazarken yakalanmıı;ılardn·. 

Bunlardan blrı bır elektrık lambası 
tutmakta ve diğeri ses çıkarmamağa 
çalışarak kazın.:ı \'e kürekle mezarı 
deşmekte dı. 

B. R UZVELT cemiyete müracaat edecekler ve ora· 
1 dnn işçi bulaca.klardır. Cemiyette iş· 

İkisi de 18 _ !?O yaşlarında olan bu 
bedbahtların üzerinde 45 adet altın 
ve plAtin diş 1le dört tane izdivaç yU
zUğü bulunmuştur. 

Sorulan blr s.ıalo mezar soyguncu
su Ahmet .şu ceva.bt vermiştir: Londrıı., 7 (A.A. l - İzl!lndııyn pos sız esnafın her zaman bir lıstesi bu· 

ta mektuplan vn paketleri götUrmek. lunacııktır. - Cenazeleri takip ederız. Hangi· 
sinde fazla çelenk' görUrsok, hemen 
o gece o mezarı kazarrz. Zenginler 

Liste asmıyanlar l lzdlva.ç yUzUklr.rınl ö!Wcnn parmak
larında 'bırakıyorlar. 

tc olan Grecr ismındC>ki Amerikan 
muhriblnln Ameı akan ıŞ3retıennı gö· 
ze çarpacak b!r surette taşıdığı. bu 
sabahki gazetelerde tt'barilı: ettlrfi· 
ıncktedlr. Dcnııoltı, Greere bırkaı; 

kere hUcum etmış ve gemi mukabil 
tanrı uza gcçıniştır. Gazetecileri ka· 
bul eden Ruzve:t. Amerıkan donan· 
mnsının ıııu denizaltıyı aramakta ol
duğunu ve onu uznklaşttnnak tç.n e· 
mır aldığını söylemiştir. Tanrruza uğ 
rndığı esnada Grecr'in Atıantik sahil· 
terinde 'bulunauğıı ve rllyet \laftlan· 
nın mUkemmcl olduğu tczt>ıt edilml~
tir. 

(Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 

Cezalandırılacaklar ! Biı· EyUplU muharriıimtze şunu 
. söylem şt!r: 

Fıyat :MUrakabe komisyonunca tcs B f d 
1 · cdllml 11 - unlar tara ın an açı mış olan 

bıt ş ma arın azamı satış f,. 
t kA h dl i i . bir mezarın ga~ et feci bir manzarası 

ya ını1 ve i r her n 
1 

gosteren Us- vardL ölür.Un dışlerinı tetkik lçbı e\·· 
teler {onl !!yonca a.zır anmıştır 

· vC'ltı. dudaklarını kesmişler, sonra çe· 
Bu l!steler. önUmUzdekı. perşembe ne kernlklerırıl çekiçle kırıp kerpeten. 

günü akşamına kadar büttin dUkkAn ıe d;.şlcrini 6'bkmUşler. 
!arda asılnuş bulunacnlttır. Bu haydutlarla altın dişl:ui ve yil-

11 cylıll akşamına kadar bu liste- züklerı salın alım ve kendilerıno ya
lcrl dükkAnlarına asmayanlar şid· taklık eden Yahudi tevldf edilmişler· 
dcUc cezalandırılacaklardır, dil". 

• 

180 tank, 100 top, 
940 lıamyon 
tahı·ip edi.di 

Bay 
g 

n 
•• z 

Mo kovo, 7 (Radyo - Saat 9.45) " B • fk ... 
Sovyct istıhbarat bUrosunun bu r - lr Sana ar " 
sabah neşrettiği resmi tebliğ: 1 p k k l. • [ d v •ı 

6 Eylül günii Sovyet kıt'aları, I ara azBJlJna naggUSlY e egl J 

b_uttm cephelerde duııman karşı sanat i"-in çalışmalıdır Af us ikiyi 
şıddctli muharebelere devam et· }t • 

m~~~::i~ava kuvvetlerimiz. duş· evvela duymalı, sonra yaymalı.,, 
man zırhlı ve motörliı birliklerine, 
nakliye kollarınn, piyade ve topçu Ben J<onıpartımruı pençerclcrinın 

larına, hava meydanlarına taarruz önünde resml geçit yaparken l\lUzey 
etml,'ilerdlr. • yen Senarın el iŞ:ıretiııi görl.lYor ve 

3 EylUlde tahrip edildiği bildiri· yerinden sarsılan vngon basamağına 
len düşman tayyarelerinin sayısı srçrıyorum. .• 
33 olmnyıp 56 dır. ı Alacnğı deniz ha.vasmın hafıfltğlnl 

4 Eyllılde, hava muharebelerin· daha şnndlden duyuyormuş gibi ne
de ve muhtelif baskınlarda 61 düş- şcli ve açık bir ytizle elini bana uza
man tayyaresi tahrip olunmuştur. tan Sennr. çcnes11e yıı.nınd:ı.ldleri gös 
Bizim kaybımız 7 tayynredir. teriyo:: 

4 Eylülde cereyan eden kanlı - .Mel k To!q;oz, kocası \'e arka· 
muharebelerde 15,000 Alman znbit daşlenm ... 

ve. aske~i öldüri.ılmiıc:; lO~ top, 34 1 EUcnmız bırleşıp ayrılıyor. Her
mıtralyoz grupu, lBO tank ve zır_h· ~keste serin rl.ıı:gıırm ve yUze ~en 
lı arnba, 940 kamyon tahrip edıl· ı deruzin ferahlı~ var. Yalnız bCll bır 
miştir. . . . hayli ısıkıntıdayım. Kompartıman 

Topçu kuvvet.IE:rımız,. Dınyepcr· 

d Al 1 
d .. t t bb"" .. .. penccrelerınıu btrer .şaheser tablo gi· 

e man arın or eşe usunu a· 
1 

bi '·"lh• _, raı---' 
. h" .. 1 d k" d :ıçı ..... <o .. ıı nauı mnnza ""'an; 

kım bırakmış. ne ır uzer n e ·ı ıı özleri 1 nl t k . . . g m ; ve o 9.I"tn a.r ı tamnmon 
baları tahrıp etmşıtır. 80 kamyon d izi k d 1 k rulıl · . . . en e.'cn a ın ı · arını çevır-
ve bırçok harp malzemesı tahrıp bir h 

11 
...ıı Be ek 

ecn . ti mem ay tı~c; şey... r et ver 

l~~nı'~rın, bir bataryamız geri- sin ki :\1Uzeyyenin hıişarı ~ğ~u, a.n· 
· · dl dikl · .. t-"ıı 1 kil nesini kompartıman içinde ıkı dakı· 

sıne ın r erı parn§u ı,,u er e • 
çük tanklar. !ki saat sUren bir mü· im meşgul edecek bir yaramazlık yap 

d 1 d • h d"l • t• u ve lben de hemen, başını pencereye en c e en sonra ım a e ı mış ır. 

Para~ütÇüler 150 ölii vermişler- <Devamı Sa. 2. Sü. 4 de) 
Bayan '.f olcgöz; ınuharrlrhnlde 

konuşuyor 

dir. 

D ÜNYAYA BAKARAK 
Leningrad'a 
hava akını 

30 Alman tayya
resi düşürüldü 

'Moskovn, 7 (A.A.) - Leningrada 
karşı yapılan bir havn taarruzunda 
30 Alman tayyaresi dUşUrUlmUşW.r. 

llloshova - Lenin 
grad 

yolu kesilmiştir 
Londra, 7 (A.A.) - Bir Almnn as· 

kerl sözeUsU diln, Lcnlngra.ddııki Sov 
yet kuvveUerlnin irtibatının tamam!. 
le ke Ud!ğlni söylemı.ştır. Mosk0\0a 
Lcnlngrnd yolu açıktır. 

-o---

Vo ıact mMIUmlerln 
tei'll llstesh:l hazırilyor 
Ankara. 7 (Telefonla) - Maarif 

Vekflletı muallimlere ait tayin ve 
terfi ltstelcrlnı hnzırlamağa başla

mrştır. Tayinlt'r yapılırken evli ka· 
dın muallimlerin kocalnrınm bulun· 
duğu memleketlerde vazife gönnclc· 
ı·l esası gbzönUnde tut\ılmuştur, 

Mühim bir nüfus 
meselemize dair ... 

Adliye Vekilinin beganatınn göre, 
boşanma kolaylaştırılacak değildir. 

1927 EVLENMELER 80ŞANMA1.AR 19 3 3 

1927 f 9.38 1930 1938 

Nüfuı;unıuw goro rucmlckette e\'lenco \ e boşnnnnların artış nlsbetl 

E\-:ı.-elld gUn Adi ye Vekilbntz bo- FiUuıklkn bir mllddettcnberi b tz-
şanmanın kol1')'laştırılacağı hakktn. de bazı hukuk adamları medeni ka
daki nvayctlerl tekzip etti ve katıu- nunun 'bu maddesini tadile lA.Yik ıbul~ 
nun deği.iıtirllmesine lUzum görmedi· ~-orlar; b l'b rile gcçincmiyen bir karı 
tını soyledi. <Deva.mı s a. ı. Si. ı ile) 



- Sı:yfa. •VADIS --------------------------------- T.o.uı !'u.ar ----

o " 
fıyenler l 1'i~cS~ ) ~, Haftanın dedikodusu -~ cS~ 

T_1_'-ıı ,rasında """----------~ Almanlaracele 
Servetin 

-ı .. .. <Başı ı incide) Yazan : CEMŞİD 
o umu-. iıııl<& ... m>ec1en suabml 

S. t. SEPE.sf"i" UNU'.lTUGU IUBPARLAR JUBPABLAR YILDIZ uyorum: 
Jlatemi !leuJh SAT - Şu güZ'Ol denız si3de hiç şarkı NOKJ:A! 

S etaml lzzet s-. Kavuklu 
Ham.dinin tekerlemelerine cha _ S ıınema rneraJd.161 Gir :bayan so~ 

ruY""'IU: S 
en, t Berkln"in hJç. ~· aöyle.nıek. arzusu uy.a.ndımıryor mu? 
olmıyaa ölümü, oa"':ı Kim blbr onu daha iyi anla.tacak ne 

Müellifi : Nizamettin Nazı"f Uhalanna ı,tırak eım"e- netı.. ı;oarıuıannız vardır. 
"-- ınemJ et nıUes8e9e1erl ı J.kJa-. Deruzm. Us tünde titreşen uçucu ı-

yaın:z:ca ... l- Dedi diye, ~aldan soldan Bu sene yeni filmler gelecek mi 

0 p - - - - bt-lerlni, dostlarını, ya.<11'&"'.'r 911< pın!Warx ı;ibı bir ~y yanıyor 
r--:::::e-ı-,"':"'ı kendisine çaWm a ,---,-..,....,~., deı'Siniz? 

sına lç.,rliyor - Zarınetmem sman aşaya tabanca atan 1 nm \C mU.,tertık bir il derın gllZlerl.nde.-

d 
~ımt oldaıtu bUI, O, b:r dudaık bilkllı;ile e;öze ba.,h· a am ort d k b bir t ..... llro d ül"'DU -Un- yor: a en ay o muştu H rvct. bU)lilı•D bil belerin- - ll"'1 bu aşm ıı.a-ıyeti, eski 1 
den ve Cıi k A' muaiklmiz.uı içe ifliyen flir teısi.riınden 

Ask~~! tahkik komisyonu azaları de;:;e; ~·:ıyı'::':ı.:~~'iıı';~ ::!::~ ı;:"!ı~: .. t'!:u;,r-:ı~ 

".:..--o.J liıtklı. Haklı fa· 
kat, aldandığı bir 

L:...~11..::.:::.91 

"":oh.ta var: 
Maluma, «,l,('ı -

vnyi terbiy"sız 

,1, n ötr"n> dE.rıe 

•, 1A.mi bunu Ul'U· 

isi 
?Lam tehditleri karşısında ::;~::;~;r.;;:'. Ilı. •ezm'' :;:;:,e.o=.,wn..:::'u!;\.1;: tuyor. 

ı / a g a m e c bur o I m u " la r dı olaııla&lly•nın ı;ctlıı, uzun bir rım.. MEVSl.\l CİLVELERi 
V O~ d•'"' 1 ıeçlnncden an- - Tevekkeli deıl'il, dlyot'um, eski e 

- Şımd1" n ı H &\'aların blrdcnbi.rc soğuma.sı e yapma ı? dive mı- t · ba7 k•bU olmıı'lln flkirl~rlle llk serleri her akuyufW1.uada. bu sempati 
tddandı. SJmdl ne yapmalı; H w üeyım ve zatı şahaneyi de esassız laıet ()('Yda eden o olın11 .. tu. y! ,,.. Ş ha.lde 88.yftyed k.Ucrl Ş4"hre kaçın yor 
rclcetın başı mlihakkak b · d da mitJerc scv~ctıncktcruı:c gl:SrdiJ· -u -ı aı;....,& vuruyor&unuz... • u ŞE.'hirdekilerde blr kf!Yir, bir böbiirlf' 
ve mademki b . d.. ura a ır gtim hakikatı aynen arza cUr t e- ... gen' yaşı da A1mafK'a. ve F'rao makamlara. d& hususi. bir kıymet ver. me ... Sebebl .,u 

cnı uşman ıa.ddedi- diyorwn.• ile aIA ı o kadar ku.vve.tll meniz ve 1ıral6nnda ~rcih yapına-
yorJar. Biz akıllılık ettik 

Kalemini hokkaya batırırken h• kı fcLwteye nlt an., kltaııları aa- nrz; rnUmkUnd.Ur. Bu cdıeti de anla· 
pe~:,kulu blr rUya ı:örmuş gibi ür. raz düşündü. Sonra daha bUYJ•"'dun Uk defa o ııyablln~ olmak nıa.ma mUoaııde eder misiniz? 

bir azJınle kalemini çızırdatr ıııazharlyetı. ona arkadal)lık yap&n- - Hiç .IJUpheııriz ki m&kamların 

de yelltmiZden kı 
pırdamachk. Şlnı· 

dl Uç aylık eıkın 
- Bir düşman, bir düşman. &· devam etti: •ar lrlnd • en e,veJ Sene.le naeip ol· hepsini ayni Z4Mc;le lta.rşılamam ... 

nl burada yaşatırlar mı? O vakı"t tının keyfıni süre 
ba - İhtilal fikirleri.. blJ> tur. Kf1rdill hlc&al<ar benim ıı;fn başta e<ğ!Z. Halbuki si 

Eyvatı? Ne o 
,acak öyle i3e? .. 

Hı<;. Sağllk 

>L"Ull. 

Fakat cevaıbımı 
kiıfi 'buln1adm1 ve 
cndU,eh ha.yana. 

11u tık.rayı anıatmaAa mecbur oldum: 
Na.5reddin Hocaya. sormu,,.ıar: 
- Eılldyen ayı ne yaparlar? 

Ne ya.pe.caklar? Krpar:iar' ku.·
parler, yr}dız Y&P8:1"lar! ... 

l 'ALINAYAK MOP>\bl 

A yııl<k&bılaruı pahalılığından ~·kayet eden ·bı.r dostum: 
- Ayakkabısız ı:ezertz - dedi. -, o· 

lur biler. 

J Ya. ~ın '? l"' 
dım 

ediyorlar 
Şe•·kd BJLG1.'i 

R usyada, kL' harbr, Alma.J\fll 
rın en 11aJıflıl1 telakki ettudcrl 

bir sllrprlzdir. 
.-\iman p:ıetf'IPri, birkaç hatta &\ ... 

,.eı, böyle bir ihtinıalden l>a.lL.~etmeı;i 
bile fü.lhnç buluyor, birin<"'i ~rin" 
kadar, So,·yeUcre lilnm darbeı;inill 

lndlrilnıi. olaca,tunn, LenJ.rırrsdıı1 • 
Mo!OSkovanın 1.&l•ietlileceğini, cenuptı1o 
..\.ima.o ordwunurı Karadeniz bahiJin1 

tamarnfln J~gal edf'r~k Kafkuya) '1 

vanK"aglnı yaı.ıyorlardı. 

RUtt orduları, muannldatne bir D'lu· 
ka,·emct ghtettmeden tnhl.LıU etat"' 
lerdi, Tlrnoçenkonu.n orduları pbl )1•. 
re,aı Bud)enlnln orduları da büylıli 
mauevra kahf1Jye1 l gÖ!<4t remk ~\.I· 
man kıskıM.·mdan kurtuımnmııı: oJoo:ı.· 

lardı, AJına.nll\,Çln bekled.lkl~ri ne~·e 
talıııJd<Uk .d'ebillrdl. Fakat A1maDI•' 
rın muvalfakiyetıerlne rağmen Ruıt· 

ya harbinia inkL,an~ Alman ba~· 
kunı&ndanlılının en ctlret.kA.r tahJ11'11 

terine uygun ('ıkmadı~ı günden ber1• 

K~ blu!ruadaıı ev\lel buradaki müttıi'? 
nıti<-"adelf'ıyi tuflJ-·e etmenin lm.Jtllnfl' şrrrun çarcsinC' bakmalıyım, İş· Jerl.. Evet niçin yaLrnama' yet Çok genç 7a.,ınt iken, m:lntk', kay gelir. Neh&vent, Ufak, hl\zam tercih yeni yerleşecc 

=a a:ıyul". Bu dertten tereya· JAJ fikirleri askerlere t1 Ol"' nakların h;uıl' olduğu klltUphane- ctUklermtdir. ~1 ız kira evlr.ır•n 
an ıJ çeke~ gibi sıyrılmalı· etmiş bulun'maktsıdır._ . Ja bi• r slnJ görmu hır adam NtatUt": ôDUD ne - Hlieey.iniyi aoaıba nl~ bu ter· 'f.. 

yırn. Ama nanJ? asıl sıyrıla.bi· de tıp"r bır yaibanı.:ı ı;•bt otuı-acaksı· 
IJtim! du zabitanı tE'bdll edı ka za· kadar ('; n ) 1nda, ne kadar (tttn cihten. ayırdınız? nı:z;, dli.şüncesi. 

DüşUndü, dl, 
~fuıdU: 

H!l-klı~ın, dl 
dl. Haklıeın, lo 

1 

lığı da anıa.,ııou.ıtır. 
Dioyepeı·in şark l!;&lıilinde, Odet'11 

bili> -.ıal mudaf- elmektedl" 
Alınanlar burada nıtldafilertn m~ · A~• k lk le, A;elecek tıerhangj ıt:erıne lşlule uğra t ğnu bWyorum. Sahnede ~arkı eöylerkt-n, ıağ eli· a~eıı gün anlatyorlardı·. . ,_a • tı, elleri arkasında b"tl a<ke •• duıa U d ı c dahi bll • r:w buıunrnak ule.;~etin nadir Jeti,- nbı tereini. eol &V\k.:un.a. vur&r"ak na- SuRdıyedc tedıtı kö•L-ü tutnmdı. 

ne u,Unccli epe ' dola tı. ı<evketmck ve ta fe<'I ı~ı. Menoıııı ol- sil U61!l tutuyorsa, ayni ba~keti tek· '"' 
onra ini bir kararla masa başına imkanı kalmam· do.._ n da, ilk önce a1..a- U9teJ.ı.k Ada.ya g-ör;eden koffi.fuJaı·ın 

geçti, bır saz kalem seçti. Bu ka. ''t!JJUl,.M Yar) 6 - 6 raı·Jıyarak b<nl lnandırmal;a çolıııtı: yanında kUçUk dU~lU dl -o, koc ına 
lemJ bllf ııarma 'lllda •·ıtıaltı1<1an /===.,:;;.;.,= beylik yap 0 an ooar. -· - Hüaeytııiye ~& bı • kıy- darılan bir ba~·an, ilk yajl"nııırlar düş· 

b • lb • böyle bir aha ~ h kadar n1~t met veririm ve çak S6Yerim. Sonra, 
liôllJ'a ır llilmenam gibi Yaz- Mu"'h~· ır U"fus j olaJl bir arkada. •hn"•e ka<l•r ta.- mcğe 'ba~layınca, barışmııı. mağa başladı. H~ yazıyor, bwn ~ ., ·~· onun haya.tnnd& hUtiu:ısl blr mevk.ll de Demek ki mevsime ve barometre-
de yazd kUırını okuyordu: nınıanut bWunu.)orm:. vaı·dır. ya t.Aıbi karı ~ koca 80hbeti! 

H ~ esi' daı• r . 'er\'et, d3ha Monrakl tekirnill yıl· - Ya!. ... N~n? 
- uzuru S .il Cenabı sa~a- m~ ne 1 ! ~ JarıoA- üok Alp ZJ•anm ıe..ınıe, -- - "•""·o, benim •·:in sanat haya· z • re PCD -Y"·· Evet.. Huzuru Sarnil ""°' , ,_,. ., 1 r t 

Cen•· S )"Ol Jl)e teına)W dil, V<> o oalıada le- tina b8"lantrtÇ olmuştur. Ve ben o- a a -ı adarctpenahıye .. Ne diye· (Baş1 1 incide) 
cekUm? Evet.. Niyazi ve avenesi· ıııa6ıceme kapılarında slirük- şekkllle ba~Ianwıtı. rada ilk oiarılk •Htiııeylnb bn- '18rk1 
tıln takip ve d~rdefi emir ve ira- lUzı.unsuz ve faydasız oJr. llk bir gent:11k d nemeel olarak te- okudwn. k o n • 
de buyUrulmBJ<'.a ise de .• he de. WIU ıkri &ürUyorlaroı. 8ls ctmı, olduku c enç yoleulan mec Ve devam etti: cN8'eylo geçen öm g r e s 1 
ın vcudıycti yaptığ, ı;!ddetll ıı,. C.reyaıı. epeyce lkuvvetlemn~ muasmı, şimdi onun h:ızln bir hah- rilmü eyvah heder ctt.lm> Ben<le de 
relı:etJerıe anlllfılan iltiha~t Hatta geçen sene adliyenin Mk _ • ı olarak burıul:ı amnak, IH:t.e tok 

1 

o duyguyu yaşatan rnlllralar vardı: 
Terakki cemfyetinln tarafı.at lere daıha gCJÜfj aa.IAlb.iyet verdlği bile D<"t 1ırelecekt ' O zavalh nıec-muanın İHC.edJğhı parı;ala.yq, da kan.aoıa.k 
yalnız Nlynzı Efendiden i t Yıı:tılm"1lt- Yeni Adliye V•klll bu ~ bugUn hep•I ayakta kalmı' olan mu- mıydı ıöaW t 
deaUdır- Klh geceleyin ıo ara dlaların Yt" rkraye.tlffln On 

00 
geç. harrlrlerl, şimdi gbı.lerl )·af!lı bir bal- Yokı.o& &"hl'endlti.9 bahtın ttaÇmdaa 

yapı:-,tırılan bcyaıınoameJeıyıı: kAb ım,: ol~- 00 Serveti ve onun .W hatıralanoı ak nuydı günW! 
1aga ıoh gonderdiklerj glJtıfiUü * dil ınlQ-orlar.- Mttzeyyenin meli.nkoll havasından 
mektuplarlle herkes; kulu rü- Medeni kanunun birç<ık ~- O kadar uzak olınıyao bir zamana sıyrılan gözlerim, Melek Tokgöztln, 

Yal•- il tan bu ıyete ııt;ün· !t bulwıan ı~·eL-ete '" k;tlmalyat canlilıkla ~ ~ı yanan lbalrnılarına ~ • U rD C<! h den gayesi kan koca r&bıtalarmı aaı; 
ru ordudaki zabıta ". •!>fi ve ıa~makt.ır Buna ne dereceye 
hııtta vllaY~lı'llız Mlıs/ııın bir kadar muvaffak olmuştur? ERkl ,.;..ı 
tollu dBl>il bıı1(Jl'nıalıladır. O... Jcatıın~a bir tek k~llme boş:mmıLk i-
çenlerde mın 

1 
lnaııandanı Os- çın kati i<!l. Yeni kanun boljanruaları 

man Paşaya pı an ıııikast bunu 8"1lltmı~ mıdır• 
açıicça i'os••nnek_tedir. Suikasti VlııluA ıetau.tiıcıer b!Zde boşanma.-

nın acneden sen•ye aıza.la.cağına art
lıfııu 1"cisterışor: 

1930 da ~ırlerde lll 1, köylerd 
886 1<i'1 bofanmııı lJ<oeıı. 1938 de ... 
hirleroe 1670, kô.Ylm:le 1582 klı;ıi bo
ıJ&n.m.ı:ştır. Bu isUttlııBtlk boşa.nanlann 

arttığına en kuvvettt de!lldlr. Fakat 

yapan ad.'"' toz onilnden b•men 
kaybQ!ııı..-ıur Acaba bu adMm bir 
denb sır oıup nasıl kaçabilmfr 
!ı!' G1lYc1 basit.. HMl!!cyi seyre· 
deıı 1&Mhillerden ltı<; birisi onıı tut· 
nııık İ!lft''Jlen1i ·t,r de onck n !Jrara 
muvaffak oımuşlur. Verdiğimiz 
mJtentadı -emirlerınc ratmen ne 
zabıtayı ne adhyeyl tahlile etmek buna mukabil hem nllfus artmakta, 

hem evlenenler ~almaktadu' ki bu ıı..lmkfin olamamıştır. Şükrü Pa-
iki a.rtıış ~amna vukuatmm arllfl• 
na tabi! bir M!beptir: 

mttmua 1) Dln nıeydana cetirlliş.inde, 

n·etJn ı aevi hi9!;efti herkef>teo 
b yüktür. 

rasJıyor, eoruyorum: 

- RadyOOI< \J'1rkı söyl..-ken neler 
dl4,Y&r8UUS? 

llıayri ondan blM bir de .ı,ıaıta 
tık ve tecrtibe:t unvanlı bir terciilne 
kalmıştır. 

t n!vttsıtcd 

- Herkesi memnun etmek iÇin çok 
iyi okumağa <:alışır, '81"kıl11<um ya· 
f&tm&ğa gayret ederım. Muııik:yl, 

kısa blr mliddet )ap+ evvela. duymak husuın.ında.. Müu.Y'"' 

• ted_...,alll • - yenle Dlflerekım. Pıra ıçuı e ı 
her zaman defcl'll -.sllatlar ı;lbl ka- ianat için çalıflll•fı teroVı ederım, 
laca.ktır. Kua.neım beni tatmin etrn\yecek şe. 

cn·et, cok <111\:kate şayan bir ze.. kikle oı.a bile ... Çok ık.ere MUzeyyen 
k idi; 0011 ancak, vaktlndt"'n evvel okurken ağlarım. Ben tenkidi de çok 
gelen anaan81Z bir öltlnıd8R b~ka itle fievertm. Bilıh&Ma h.ocaıla.rmun hata.
bir l}('Y '"1Udilrenıezdl. lRrunı belirtmeleri bent m~nnettar e-

Ilatani. Senih SABP <!er. 

Sevimli ıı:an.atkAr .lk.lncl ha" sual 

Ziı:aat Vekru.eti, Ziraat mildlirleri· 
nl 15 eylUlde Anka.ra4a. bir toplan· 
tıya davet etmi~tir. Ziraat Vekili B. 
:P..fuhlis ~rkıneıün reiShğtnde blı· 

hafta kada.r devam edecek olan bu 
toplantıda zira.ate mütealh.k bütün 
meseleler görUşülecek ve alınacak 

tedb,rler kararl8"bnlacaktır. 

Bu arada çiftçi malla.rınuı konm
maaı kanununun tat.bık ~k1lnl gös
terir ni:zamn.Mne de ı:öZden geçınıe. 
cektir. 

Bu toplantıda bulunmak üzert 
ııeJlriınlzden bir heyet Ankara,.. ha· 
re ket etrn it;.~. 

Hariçten idhalat 
malı geldi 

Son gUnterde hart<; piyasalardan 
çok miktarda ıtııaıat ~ı gemıJş· 

tir. 
Suriye tarik.ile gelen bu mallar a· 

rasında ı;ok miktarda nı,adır, ııöz

ta.şı, otomobil I:lstiğt, makine yedek lVlüteferrik: sormadan Adeta ne aoracagımı bili-
yonnuı, gibi devam etti: aksamı vard!r. 

Etnografya Müzesi 
Müdürü 

kat, benim el• L.:::.6-,&~ 
haklı olduğum bu 

nokta var: Kı.şın y-. .... a.ya.k gezım.f·k 

mUmkUn değil tabit. Fakat yaza ne 
buyurulur '! O zan1R.n ylne yare yarı
ya ka.zannıl.lj olmaz n1ıy.ız? 

Bu seter oo dostuma bon tıak ver-
dtm. 

tlSTADIN VAULlGI: 

N edp ~-a.zıı K....Xüretıl. bir elin.. 
de iesbih. bir elinde kandil ç6-

r('fi, acele acele vapura yetişmek ü
zere Köprıüde..ı 

geçerken 
L'"tirenlor., wrmu.ş· 

r: 
TcJ8.~ ve bll 

da ':'Jnhğı ne'! 
- Ye.budan son 

ra. vaıza yet&fe
~ cek~ 

- Va.a; mı dinliyecelf.? 
- Ha.yır kendit:li vaa.zedecck. Ga-

zetedeki fıkrasını br .kere de lenen 
kıra.a.t• edecek! 

Giyecek eşyasına da 
nar konaca 

Ticaret V li<Aleti zeytinya#, sa· 
bun, k....,.. ve rtYecelt _...,.ın& 

d& narh konulması iÇin nıutıteüt vi
l&yetiore bir Uıb1ik göndermuıl:ir. 

Şehrimiz Fly&t J.IUrakai>o kODtie
yomt da w huSU81a tetlılklere ~ 
1am.lıfb.r. Piyasa vaziyetini bir ra
porla Ticaret Vel<Al~1ne btldiRcek
tir. 

,·eme.tini bcnüz ~rdır. 
Şimal ceplıeeinde ı.e, L<>nJuır"d' 

leh.dit eden Alınan ileri hareketi, ~t · 
llk(-e bll)1iyen bir tehlike ma1ı1yedı'1 

alnu11hr. Alnıanlar bir an evvel Lr 
nlngr&dın aıdbetlni ~in ettırrn•" 
için hücuın dalg1ı.laruu birbiri arM'· 
ca Buo ha!IR,_ -keu,.ekWir1°'· 
Plğer taraf&a.ıı Maı-..,..ı Voro iiol'"" 

• dl' 
launıondMI altındaki kunetlcr 
mücadelenJn en vahim &a.f.lıwıilnda ol· 
duk.larmr takdir ederek fiddetU nıır 
kabil taarruzlarla. Akuaıı taı;ytkh1' 
&e\-''i(•tmcğe \le gerUemete çalışı3"1 . 
lar. 

Bu mütııı, J.l&rllyl iuwıp t.araf µ· 
zanacaktar '!. 

Ruslar, Alıuanl:al'ın ağırla.1f8o t.alt 
yiklerilll bertaraf edebilecekler uu' 

dir! 
Ba htlı'MlHta 'bir hiikiim "·er111e)·ı J~· 

kcrlere bırakal.mı. 

Yalnr< '""""' muhakkak ki, il"'. 
lar LenlngrlMh kaybederlerse Bol 1 'ı 
deniıile alAkası kalmıy8"afındao 1'-1

' 

:td donaıuna bir Olibn dar he .. i yrıııl 
b- .. ~ olacakıır. Jlalbu.ki AUautik har. ı 

1 
devam etıı~ı &ırada Baltıkta ku-'' 

• l~ 
li bir RUK filo unun me\.l'Udi)f'ti 
glltere ~in. Jıava&I deoehl t'<'t'k bir ~ 
benuniyetl Iı.:ı.i.~dlr. Zlra Ahnaıılal'• '. 
kalarmda. büyük bir tehdlrun pıt~ 
eut olduğunu h!ssett kltrl muddtt 
deah: ku\: etlcrinJn hüytik kfllo.011pll 

Baltıktaıı uyıramazlar. Bwıdao 11' 
la,ıdır ki lngllfzler, LenhıgradıD '": 
nwaa kadar mlhbfua ı fikrini 11&~ 
retle alkl!Jl:urıalda<lular. Bu müıil'~. 
no kadar UT.un -.hrc-r~, Hultık. d ,t 
zinde Alma.nlan bihu.zur eilen "...ı1' 
o oitbette çok deva1n edecrktir. , 

Hübloa. ~imal ı·~lıeslnde ""·~ 
harhJnin be!ki mlikadderatını uıY 

ell6"ek bir &a\tlf ba1l:uuı~trr. ~· 

şanın ny....,tı altında tqkll edllen 
ıı.skeri +ahkık komısyonu azası giz 
ilce Yapılan ölüm l•hdltleri kar
şısında istifadan başka çare bula· 
namışlardır. Ohri kazasındaki 

koylerck> halkı Asiler aleyhine taıı
•il< vazıtc ile gondcrdiğlmlz nasi
hatçi heyet azası eicr faaliyette de 
vam edorsc hepsinin cemiyet ta
rafından idam edileceklerini bil· 
diren ayrı ayrı tehdit mektupları 
almışlardır ve bıttabi ilk VRslta ile 
merkeze avdet etmişlerdi!'. Ohri 
bymıkamı SUleyman Klı.nl bey vi 
!Ayete gönMl-dijjl bir raporla Ni· 
yazl ve arkadaşlarının buııUnkü 

enut dahilinde hükürnctıen kork· 

1927 senesınde TUrltiyede evlenen
lerin aa.yıaı 21,372, 1938 aeneai.nde ev 
Jenenlerin sayısı 21)251 d:ıc. S<Jn bir 
seneıün dokuz ayı zarfında.ki öUlm 
v<ı dotwn valkaları arasındaki ıti91ıet 
de ~ma vakalarının artmasını 

Jah eder: 
Dokuz ayda H3,272 kız 184,039 er

kak olmak üzere 307,311 dojl'um. 
81,699 ~adın, 87.357 erkek olma.it 11 
zere 189.057 ölüm vakası olmuttur. 
Bu dokuz ayda evlenenlerin saYJSX tse 

Ankara Et.:10grıı.fya müzesi mtldu-

- Ben de eeki eserlert çok &ev\?
rlm. BWlUB& koroda okurken ken
cümden geçerim. Konser vermek ba
na. başlı b~a bir zevk oluyor. Sah· 
nede okumağn. hevesim bile yok. 

rU osman Ferit Sa.ğlam'ın iktidar ve - Ya fllm.ler? .. 

Bundan başKa. memltketimJzden 
transit olaraık: geçfp Ma.cari::•tan ve 
!taıyaya gidecek Sur:ye malı kuzu 
derisi ve lran n1alr yün transit de
polarrna lronmuştur. 

Bunların ekspertizleri ikmal olu
nur olunmaz sevkedilecekle.rdir. 

iht· mdan t>fade edilmek uze.,- ı· - Ha itte ana dayanamam. hat.ta =-====-========= 

Ruslar )-:ıfmurlar b.tjl&)Jn' a,)• ,-

( B - .. - Pr ) dar, Alman tc!ıdldlnlo kat'I bit ,,ı 
~--·-·-----·O•fP';;;..am __ J hl.ret almasma mani olablllrle,... ~ 

sava.'j-Ul neti<"t ine emniyetle b:ıı.s ti 
lirler. Jrcle ark smdan soğuk b,,. 
rıp da yol:ar bu:ı. tuttu nıu vey.v. ~ 
la. tıkandı ını harekat i-.t-t-r Uıtel' ti 
tidJetinJ kaybede k fe\'akkuf ~ 
sioo gtreır.ektJr. Bu ltlb3rl;ı1. .\f fr 
Voro. il otun hütö n 'Joiıual •·fiptJCf ,.t' 
bir lnbldaıuılan korunı:ık it·ln C'P ; 
nıld ne gu.yretlf'tr yapınakia o1d~' 
ou S«>yletnek yersl.ı dC'ğlldlr. BU /J.t 
ret akim kalırsa. yftııi Alman il' ı.r 
kinin ~>niınc ~~Uf'nıezKe, Rın-la~ 
nio:;raa,ıa ne- kadar dt"' a1n t"1 1" 
be111 olıınyouı bir ıuuhaı;:a ra. harl.ll rl 
bul chueğe nıechur olacuklardTI'· pııf 

ti IA>niııgrad dllnyanın en iyi t-illt •' 
edllıniş ~ılrlerindt•n biridir. »011~ 
Ja bcr4ber burada a~·lart•a <;lJr('C.'i°'° 

yaş kayd .ın lstlsnaen çalıttirdma• yalnız '3l"kı oınınıak değil; rolleri de 
sr lr-ra Veki:leri beye~ce kabul "dil yapmak benim için SOJ1t1uz bir sevinç tir lir titriyordum. Hatta. ~amı· 
mifUr tir. yacağuru sanıyordum. Biraz sonra 

111.980 çifttir ki 1938 senesinin ev· ı Mekttpll pa olan 
lt·nen.Jerinden i nrtsllnden fazla de- I l3u ee.ne mekteplere giren ts.l be-
mC>:ktir. tere 15 eySQ den itibaren pasoları 

_ Öyle ya güz:el aeeli bir genç ar· bir yaver gelerek <AtatUrkUn> 
tıat. lliç leşel:fbüs etmediniz mı? teşrifini ha:beı· verdi. Ondan '80nra na 

-· Bundan sonra güç... sıl oldu, ne oldu bilmiyorum. öyle 

NU!uouınuza gelınce, 927 aaymun ı verilecekt • · - Alafra.nı;aya hiç heves ctmodi· bir emniyet ve iUma.Ua söylemeğe 

da 13.6-18.000 olan ntlf'usumuz 938 Geçen seneden t'.lorinde p8"0ları n.iz mi? blll'ladım ki hillıl o gUvençle her gün 

20,30 Mllzlk 

13.00 MUlıilt 21,00 Ziraat 

13 30-14,30 MÜ21ik 21,10 Mtmk 
' 21,35 L.tanbuıl at 

ıs, oo Pı'Ograrn 
18,00 Mtmk 

18,10 Milzık 
19,30 Sa.at ayan 
19,45 Seı-bı!et 10 

y~ının 

neticeleri 
21,45 Mü.zil< 

senesinde 17 $.:?9,000 idi.. bulun::.: ar bu asrıları mektepler a-
Bu raJuımla.r bize ~ vakı- çı::ııc ya kadar kı.Jlanabllecek.erdir. 

larındaki artışın gayri taıbıt olrna-
dlğı.nı olanca. VUzUblle g&;termekıc

biraz daha gayreLicl artıyor. GU- dakika 
ul oe bir tesadlU olmuştu: «Ata> ea- 19,5ı5 Müe.lk 

~.30 Saat ayan 
2~,4S Ajans spor 

Servisi 
22,55-~3 yanııki 

program Kok tlyı&.tları 

medenJ kanundaki ts.kyitlerln zarar~ Nakliye ti efl in:..1 geçen yıl:ı 
h olduğuna del"ı ckt 1 nazaran b müc.t.ır artı.ığı: nazarı 

wrme-.m. edt J iUb . ıı. 31 kok kömürU tiya.ı· 
Bu nıUnaııebot.le* unu da hatrrla larma ı:1a bır m :ttar zam yap:lması 

rt kurdeleli bir bukt-t göndt'nniştl 20,15 KonuıfD~ 

ve ben de cSarı kurdeleyi> söylmnlır 
tını. 

Tren Florya istasyonunda. durmuş 
tu. Acele bir toparlanışla kendimizi 
yerde bulduk ... 

TAKVJM 
7 lilYLÜL 
PAZAR 

malarına ihtimal bulunrnadıiını 
bildirmektedir· Bcndcnız de dahil 
oldu4um halde bıltiln memurların 

hayatı tehllkeded:r. Şimdi Nlyaıi
den bir tehd.t ıclıırafı almış bulu· 
ııuyorum. Ö!Umle tehdit edilenler 
dinlememekte, padişaha sadakatte 
ısrar etlikleri halde derhal öldü· 
rülmektedlrler. O man Paşa niçin 
vuruhnuştur? Çünkü müşarunı

lcyb mın1aka dahilindeki zabitana 
· dakat yemillJ verdirmek istemiş· 

lir Suafı<astı yapan zabit ~· kur· 
fun ııtmı,tır. Diyelim ki, birin· 
cı ı atılırken " lier zabitan boş bu
lunu.) ordu. Ya d.J.ger kur,unların 
.atılm ına nıcln m3ni olmadıJar? 

Çünkü hcı>sı cemiyete dahildir ve 
biliyorlardı ki bu kul'§unlar hafi ce 
mıyet, etnri1e atılmaktadır. Za
bıta ve adllye memurlarından va. 
ztfolerlıı ılaya davet ettiğim her 

tahm: ' <\UşUnülınektec r 
İtalya. 'bir ı.orı kocanm tıoşarunaaı 

içln sebep tanı.nuyor. O kadar k· blr 
kaç sezıe evvel tstaribulda bır Türk 
ile ya.'j&yan ve ondıı.n bir çocuğu 

olan bir İtalyan kadını. İtalyan kocası 
ortaya çıkınca ı;ocuğtınu da alarak 
onnunla birlikte meml11keUrıc g-a~e
ye meobur olmuştu. Rimdi bu ÇOCUI<, 

o ttalyan kocarun ev\Adıdır! .. 

JI n 23,5 lır ya &atılan kok ko· 
"' lnlll" f ya..ı U !.rayı gııçmiye
ccktlr 

• Buna yaı·a.dılışnnın ıniisait ol· 
madığıru, daha çok küçUkken ho
c•m liulO:li Bey anJam.19 ve söyle
mlştl •• Yalnız ""'11 ve notaya bilyük 
b:r kıymet veririm ... Ve d.isıplinte o
kumayı sa.na.t şartı sayarım. Bu ci
heU de Radyo e·vine ve b ha.asa Me
ıut Cemile borçlu)'UlTI. Zııtfn annem 
de mualkişinaatt. Ben daha kUçUk
ken sazla ug-ra.,tığım için notayı be
niJ.nsemem t&bildir~. Tanbur en Sf'V

diğ'.m sazdır .. Saz t&J ... unlarııun oku
)'Ucuya uymalarına taraftanm. Ska.m 
panywnan'ın büyilk bir maharet i'i 
oldu11Jn& kaniim .. 

Ben, geri kalan suaUerimi sormak 
için parmaklığın kenarında iki aan
a.tkArı bir gUnef banyosu hazırlığına 
davet ederken, Melek Toqözlln "'it 
ma:klnesınin ohjektilinJ. biz;c çeıvtrrnt.ş 

u. 

AY: 9 - GÜN: 250 - Hı=: 125 nıukal't:"tnf't kabil midir'.' . t:t" 
2::. Bunu ant..'8k Jııldlseter go,trr RUMİ: 13:i7 - AGUSTOS: 

HlCR!: ıııso - ŞABAN: lj tlrT 1rıf' 
Rtlf'ya.da k:ır 11...,an sadece di f lt;l} 

nın e-n hliyük iki orrtu .. u drği!dlt·.ıi 

Rrh~<4 Al'A 

apur sc!erlcrl 
Do• l D lzv ~lan &ıresl bu ıc.., 

bcr sene oldut r;lbl Anadolu vapur 
advlerinı •at etmmneğ düşün
mektedir 

Sefer er t 
hınacal<br 

t edUerok d.ovun o· 

- En bilyük heyecanı ne zanıa.n 

duydunuz? 
- Yen~ sinema.da ilk konserimi 

verirken.- Sonsuz bir heyecan içinM 

11tem1yerek mırıldandım; 
Jfa;ydi IOn •ÖZ objelttifin 

sun? 
ol· 

Sadi G"ONEL 

şııhıs d bal vazıfesini bırakıp kaç koltuta oturttu. Vandııvr, bu .,.nada, ~:::::;:::::;::=::?:~.:Z::X::llllı:JB•••••••••••••••- bankere bakıyordu. Nihayet, banke-
n kta ve kim bıür, belki de Ni- kapttı Lı:.i Stevert'tn araba.sına yo' re: 
yazlye iltihak etmektedir. Bende· vermedi dlyo. L&falola'ln aşajlııla ka• - lllllııyü StMer, 80fnıda ;yanıma 
Jeri d Jt vnz cncdenberi sa.rayı sa etmekte olduğunu. gülerek anlatı~ oturur nıwn:ınuz, dedi. 
Jdhanenın ntmeUerile büytlmUş ve . yordu. Yanodada, LU!'iitnln kaprf'ıyı a. ___ ..;;;;;t: , Fakat yan odadan gülüşler; ,.e ean 

yaşaıruş bir a!Jaye menııup oldu- 1 zarladığı ~tudl. Fakat u"'1k kapıyı M ü e ı 1 i f i : -r 49 ij Tür~ye ~ihın: I' k! orada llrarl bir kö,e t"'l"kktll et-
tum için lılm tehditleri altmda a<,•a<.-a. Lü'I latif t•beo.,ümlle ilerledi, F'lftl. ZOl.A ] HAllf10 K!i:!tK = I · ınl~ gibi, fı•ıltılar, ne . .,ell •·e gevrek 
dahı \.lı.Jf mc devam etmeli vic· kendi kendlnl tanıttı, ,.e Nanayı Jkl el • !f st"'lerdf'n mürekkep bir gulrute yttıı;-
dant bir lüzurrı addetmekteyfm. ıe.rlnden tutar.ık, keodi .. iuJ Uk görüş- Jlayı:r, gelmek lstcmecU, ctW&- lf'rdeo ho,tanmaın. Labordet•e mtira- seldi. 

VAKİT U:V&Ll aA-.... 1 

GONlilf: 6,33 10,59 
OGLE: 13,12 3.88 
IKtND1: 16,•9 9,16 
AKŞAM: 19.33 12,00 
YATSI: :ıı.oo l.~ 

tMSAK: "'° 9,1~ 

in& olan lllvla BJan vardı. Labordl'i 
blltUn bunlan tek bir arabad& ııetır
llllfU; ve hepi) de 1'1arla Blon ku~ 
caklarda oıkıştmlaralt ptlrlldlltlni 
ı.öyllyerek, giilöyorlardL Fakat, bep
ıti de, gayet terbiyeli blr surette t>J 

ınkmak ..-e ~Mn t.ea.tl etmek aure-
tile, dudaklarını unrdılar. 

Gaga, kellmclerl peltek peltek ko· Kırk nedenb<:'rl devlet hizmetin te ~t.,·diif"fnl ,,.e tttihar edıJecek bir hını 'enli. caat? Labordel, pcşlndt-, Lb81 ıste,·ert'ln 
·•- ·•·- kad lığ . Bjrb.irlerine arkalarını döodüJe-r. larlzkar blr ı.ıekildo .tayfası• dediği nu~araktan, şonarrk çoCuk taklidi. de bulunan i:lLW& kullarının inşal- unat :ktidar1.,. ~ıthJp otduttJnu ~iy F~t gene ının Harart ını go ~ 

Jah h.Alık Az m hayı tını rnUhala· JedJ. ?\an11o yarı ev nbibJ rfatından rUnce ~maladıfuıın farkına \"ardı, Darılmı.!Jlardı. J\olinyonda. 8t( ner'l .Na_ ~ kaduıta birlikte Jçerl glrdl. Bun- yapıyordu. Sade, yokta kendi ·ine Na· 
za eylrr kan:ııtınefeylın., Evet pa- nıatnu takat t'idden mahcup olarak \'C BÖZUntt te\lle çalrytı: naya doğru itiyordu. Xana. y&lnız ka- Jarın ara..,.ında, rnavJ bir kadife elbl- na'ın 80fr&brnda. tamamen {'ıl'('qllak 
fa hazretleri, adık Pldişah kulla· Rşekkur ediyorclu. Bununla beraber, - Bu aJqaın kont 1 dahiüye na.- hnca, ona, UMolracık, do~tunun lyillği· SPnln kcndl'iini t"t1t canlr , .. e 37.&met... altı zencinin hl.zn1et ede<..-etf eöylrnen 
rının hayatını nıuhataza edecek 1''0'8rl gtldlflndeıt bcl"i ıJ.hnen fa-ı- nrının bal08una goti.tl'dililı i(;lo, tın- nl ı .. teym baba<-anca bir küt.tahltk~ li C"ö"terdlğl, Ga.j'a ,-ardı. Dalma ış- Tat.an Nene bunları görmek e.udl!«"sJ~ 
bu ::ıvalide AUahtın başka kim- la me':'CUI görfuıüyordu. Y•klaJjlnAk ldn bulamadı. )a: lcınell tıoiya.h l!o&.tenden elbise gi)·en ~ue ııabırsızlanıyordu. Labordet 'ona. 

J.i..almamıştır. Vazlfcmd deva· im~nını bolur bulma&, y&VB.fÇ&, ona~ Onun alllnlyetlodı;o ~ilpheloot.'u :Sa.. - BU1yorm1111untu ki - dedi - Wzln KaroUn Ilege, baston yutmu5 tabtrl· 8W'ma.ınnı söyledi. 
ma k rar vermiş olmaklıiım, ;,c;an - Gelecek mı dJye 90rdu. na: için bitiyor.- Yaln.rz., karondan kor- ne M"zli, Tata.n Nene kJ, daiın& etlen· F~ri: 

d ın ki, ahvali huıra üze· Kont MUft:at'uı ımtınaı oclllelır!nl - Ali, dJ o muıldandJ. AIM'ağın kuyor. Onu müdafaa eder.'(lnJz, de- tt met7.uu tf!,.kll eden bir ıtlltnlne - Ya Bordönov'!' 
nu lr olabileceiimc ka11a lit&lı edecek bir hlldlye taoarlad. ~ ohuu •enin- ğil mı?.. g5ğ. Unr •ahlpll, \O nlhay•t, hayata Piye llOrdu. 

»L ı t.ira.glmdendir. Hayır pap. lıalde, il"-~ waWe. •umeıt-.. Tehditten bılrleoen Foııerl: Nana aıılaruaıwtır. benziyordu. ilk adımlıırını lıjveld'>rhlda atan, çap- Nana: 
hazret.im buna imk&ıı ıönnemek- zım - A. - • Dedi. Bu g1lıl 19- 1:-lim ediyor, Bol'&, kocasına wı km natyet, on ıı., ~ l>iı< 

rıul. hayatiyetlerinin 80n 1<alr"',ı' ~ 
kadar dô•lllpnf'ğe aznıetını, 1~1 1 'I 
A.Jem boğa:t:l8'fl1aktadır. Böyle I \ 
mU.C"adelenJn ne kadar &lirpr.tzltl' ( ~ 
fur8"1ıtı t&Jınıin cdll•m"'· J)lr '\ 

Şevket- 8~ 

- • ayet emrirt~t 
ıouo çuval haftt· 

verildi 
·çııt 

Vilayet emrine Eylıll ayı 1 .JI' 
çuval kahve verımtıştlr. Bu ll ) 

t.tı\" çinde mevcut llsWerc gore J1. 

bu.şlanaea.ktır. Kulıve tcvzia.tırıı '!! 
ni b r .,eklkie yapıln1ası, bilhU~ 

:i~~':''~:ı:,;:ırlb7'~k";: 1k~:: ~~, 
1'Ckildc karşılamağa ynrlyncBflt~ 
nUlnıekte ve ıbu yolda ~arar ~ti 
için tetl< kler yapılmaktadır c" 
fl~·tarda d:ı. vUA.yet emrınc bifl ,p 

t ,11111. 
kd.lıve \:erllın 1 kararı~ ır 

ı:!'Jkl ti() pt~kahır r 
h"iullaıulmuı yasak eftl<i tf P-' 

kullanan 26 bınek ve ~.-11'9 
Belediyece Mferdcn men....,..-· 
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XIXuncu asnn en büyük faciaın (~~D~U~N~Y~A~H~A~B~E~R~L~E~R~i~)
1

(~arihten ~r ~iiz~ei~~~a~d~ın~ 
~1ci apo yonun-.-Giritte dikkate 

. ' . . ' ' . . . . ~ ~ ~ .. ~ . . . . 

Moskova 
l"aı.an: Napoiyonun perde ça"-uşu 

Borg'fnyon 

ozgunu! 
TUrkçe~ e te" tren: Şakir Duan 

Ergökmen 

3000 kişilik bi Rus kuvveti 
pusu k uran Dragon 

alayını e sir e tm · şti ... 
"lf erif malıvolnıuştu. Bir dilim eh
lııeği bile yok tu. K endisine bir pirinç 
Çorbası teklif ettim, sevindi ... ,, 

değer bir 
macera .•• 

General Afando
kas Bir A iman 
divanıharbini 

bastı 

Libya' ya 
Italyan sevki

yatı arttı! 
Fakat batırılan 
italyan gemile
r i n in sagısıda 

arttı 

Aman nazırı 
15 Ey ii~de 

Sof yada 
bulunacak ı.on.dıa, 7 (A.A.) - Gırlttc faall- Londra, 7 (A.A.) - İngiliz tay· 

vettc bulunan çetclerln lba.şnıa. geçmiş Sofya. (A.A.) _ Doktor Clau· yarelcri Akdenizde büyük faaliyet 
~lan general Manoli Mandokasrn dlk· dius, refakatinde mWılm miktarda göstermektedirler. Mcsina boğazın 

l bl kl ... &• - da tayyareler ıo .ooo tonluk biı' kate şayan yen l' men u=i oğre- Alman ml\tehnssısı ve teknisyen 
1 tlı düvman kruvazörünü ciddi hasara nllm Ş •• bulunduğu halde bugün Sofyaya gel· -r·· 

Mandoka.sın kwnandasmda hareket mıştlr. uğrntmışlardır. 
eden bir çete nmharebeleri yapmakla BUTad:ı. hUktnnct cr:kfuıı ve B;.ıl- ıtDuibio» olduğu zannedilen 23 

TUL 1 ! y A ••• 
Arkasında sakladığı palayı 

birdenbire Kornelyanın 
böğrüne sapl adı 

''.Artık bu b;in tereddüt edilecek • 
tarafı Jıa lnıamıştıı·. ınisinden 
bir i y a t aht, ya mezar !,, 

-ıs -

)azan : Eıısari Bülent 
bin tonluk bir 1ta1yan vapuru ita! zan allına alınan b rkaç kişinin bir gar ekonomisinin yUksek şahSiyeUe· 

_ 0 _ Alman iharp divanında. ınuhlbkemelerl 11 ne mWAJd olacaktır. İl blr rnem- yan sahiJlerJ açığında bir İngiliz Sandıkta biri erguvant renkte biri dleine dönUk oturan \'e hafıf l\1lf ı 
~ yapılırken mahkeme salonuna hU<:um bada.n öğrenlldığine göre, yanında denizaltısınm torpilleri ile battrıl• kırmıu iki kartnn .. ardı. Bunlardan eallanarak .şarkı söyl yen bliyUk ann· 
b ~hırı De her tilrlil tekliflerde roda geçirmek Kararında olduğu· etmiştir. Mandokas maznunları kur- Harici Tıcaret mlidilril dol:t:or Lan- rnıştır. erguvanı renklisini Jı:ır k ndığı kl\. sına dalıyordu. 
~ıulUıarak askerlerden, bulunan e~ muzun anlatılmak istenmesidir. tarmakla iialnuuruş ha.rp dh·anma duverhr'in bulunduğu bir ticaret he· Sicilya açıklurında düşmanın bir padı. Oda dumanlı olnıasaydr ve kra· Kafasında p<it mel'un dUşüncclcr 
larrıın bir kısmını almıya çalıştık· 27, vazife bakımından iı;ıimi ta· mensup Alman zablUeı:inden blr1taçı· yeti 15 eylruc doğru Sofyaya ge.c· petrol gemisi batırılmıştır. Ayni liçe Tanakil, d madı ılc geçlreceğı kaynaştı(:-ı muhakkaktır. Hanı Ta· 
bu ı da oluyordu. ~~akat şu var ki, mamladığım bir sırada, beni ziya. ı d& alıp götllrmilşttlr. Mandoka.s iri oolctlr. Bu mUnasebct!c Alman - Bul kafileye dahil bulunan 4.970 ton· taUı dakıkalnrrn hlllyasına. kendini nakıl blr an başını geriye çc, ırse 
b tadan aldıklarını, otc tarafta rete gelen ikı hcmşerimle karıw yarı sarışııı bir adamdır. Vaktile Gi· gar ticaret anlaşması hUkUmler•nı hık <rAqultania» vapuru torpilne· kaptırmamış o ~ , kızın hu kn.f· Vil şu oda böyle dumanlı olmasa., o 
lhil§ka 'bir asker ellerinden geri al· laştım. Bundan ne kadar çok mcm utten çckiliniyen birkaç yüz Avus- tadil eden yeni anlaşna imZa edi'c· rek hasara uğratılmış, 8.000 tonluk tam uzun uzun lw ı dığını, bir :ışı- nun bıı.luşlnnndan mutlaka. korknı 
~kta gecikmiyordu. nun oldugumu söylemlyc luzum tralyalı bu generalin kuma.nd851 al· c~kUr. bir iaşe gemisi de orta Akdenlzde kme. sarıln11J ormuş &ibi onu gö~ne şarkısmı keser ve şiddeti artan kann 

UgUn akşam üzeri, Ruslar kar- olmasa gerek. Bunlardan birinin a. tına. girmişlerdir. General Mandok118 Yeni anla.\inla hUkUmlcrine gor•'. bir denizaltımız tarRfından batırıl· bastığını görecoıcu. Bununla. bera· gittikçe örttüğü Pa.litinostan: 
~akı kiliseye ateş verdılcr. O dı Flament, ötekinin adı Melet idi. Balkan muharebelerine ve Yuna.nls• Bulgartstan Almanyıı.ya. bakır ma- mıştır. bcr, bir lkı sani~<? sonra Tulllya er- İmdat! lmda.t! .. 
t!Une kadar, ater türlü eşyaslle ol· ikisi muhafız kıtaatının Dragon a· tanıR girdiği ibUtUn harplere iştirak demle üznm 1hraç edecek ve bunun Düşmanın Akdcnizdclci faaliyell gu..,·anl kaftanı tahtın Uzerlne okşu- Diye haykırarak kaçardı. 
lalliu 6:ibl muhafaza edilebilmiş O· !aylarına mensuptu. Vaziyetimiz etmiştir. 1935 senesine kadıı.r cıitô.n ı mukabflinde gö.Ztaşı ve mamul eşya Libya'ya miillim miktarda sevki· ya ok.şuyn sererken, ı,ım bılir nasıl 'l\ı1llya·nın bu sWtQtu ı;:ok sürme 
kın bu kilise, hiç denecek kadar cı;lcnmiye çok müsaitti. Dragonla· harbiyenin hareket kısmı şefliğini 1· ithal ey1eyecektır. yat yapılmakta olduğunu göster· Oldu da Kaesiy\ls'U hatlrl dı ve sor- dl .. Yerden, ucu tutcn bir kalın n 
..,~S.:..~ir zamanda y.anıp kül olu· rı akşam yeme~ini beraber yemi· fa etmiş lle o tarihte istlfasrnı ver- Gelecek hartalar içinde Bul;.ırir.- mckte ise de. İng!llz. dornınmast du: şe Odunwm tld eliyle kavrayıp yığıl'· 
2"ıi~I. ye, ccceyi de beraber gcçir.miyc mişt:ilı. taııC!an .Alnıanyaya 150 vagon uzun. müteyakklZ bulunmakta ve dil . - Kocan n ı ıl? Kralı kaı·şıl:ı.ya· dan çc..'tivcrdi ve avını nasıl ol a paı-

lı~ 6 ey}(rlde, imparatora ait a~ır- davet cttık. scvkcdlleccktlr. manın işini güçleştirmektedir. bilecek bir halde mi! çalay~a a.klı ctmlş b r cana' . 
bır-lll ınuhafazası vazifcsile şehrin Askerler yaptıkbn mıihtclı't ça· 1 A 'BirÇok dUşmnn gemilerinin bu· Genç kadın bcl kcmiğ.mc iğne ba· gi:bi yaırnş yavaş do§'ru!dıığu g6ıU.-
lıır '1euna gittim. Bu ~ğırlıklar, ~- pullard n bize, mt.ihtelif mflletlc- ran' imanları lunduğu Trılblus fü:e.rlne yapılan lmlmış gibi sllkln<!rck, tırkek, Urkek dU. !'armliklo.rının ucuna basa basa 

ken nd d k t ı "" ait kad rk k k tü 1 ri "fz.//ı•yefçt'" Va 'lll akınlar Akdenizde İngiliz donan· llıu arı a, yangın an ur u • r~. ın c c os m c ge· ır. , ı ' lı • etrafına bakmdı. Bu ısualin, acaba ne r A4*'1$1. var) 
~ Ş Ve kısmen birlnci kolordu 'kı- timıişlcrdi ve bunların arasında tesıı•m etmedı• '• masının faaliyetine yardım etmek den Tullıya l\zerlnClc iböylo blr tesiri 
)u~nın işgali altında bulunan bil· meseli 16 ıncı Louis devrine ait diler lJe reis tcdfr. olmuştu? Mııama!ih kendini top ria-
~lif bir kışlanın karşısında idi. Fransız kostümleri vardı. Hepsi de Londra. 7 (A.A.· _ Zannedild i· Abdürrahinı makta gecııkmcdı: ,,-
tıı arczem1e buraya varmak için kıymetli ~eylerdi. işte bu akşam, ğinc göre !randa kalan Almanlar R uzvell. • • <- Kassiy:ü.s lyidlr büyllk ana. .. Az ı 

S in ema ~ 
Haber leri ~· z bir icrımhlık bir mesafe ka· bu kost-umleri fli;;erek kendi ken meselesi İran, İngiltere ve Rusya CinclnaU.. 7 (A.A.) -Amerıkan sı Aht1nbag beraat evvel derin b.r uy.kuya daldı. Onu, 

,,~ll'ıt>k lftzım geldi. Harabeler ara· dimize bir balo vcnncği karorlaş- h'·k · Kıal Palatlnos'ıı gelmeden U""ndI!'· 
~ıcıa ·ı da tı d k. u umetlcri arasında henüz hal· )'Onist cemi.yelinin senclm: kongresi f f • ,,_ 
ı-.. J erlerken sık srk, şura • r 1 ı dilın ı e ı . . . mnk istemlyorım1. 
~~l'ada k 1cl (A_. -- e emiş olan meselelerden b • mUnascbetne kon.,nreye gönderdiğ. bir " t,,, • yanmış kiliselerin u e- n<.ast .,,._ ı i . t k k ,;· - 1•..ı. I<,akat kral gcldiı'l-1 zaman 
··~ r ti d r m· eş ·il etme tedir. Söylendibı· mesajda Ruzvclt şöyle demektedir: GUmrük idaresinde kaçakçılık da· ;,• o 
ıı . as anıyordu. lVIoskova ere· - İ n K---• • .tı.. uyanmış olmalıdır. Böyle 111 d. bi ne &orc, ran, Almanların b aha· c:Fillstlnl teııdlt eden tehlike ile A- va.lannı tetkık eden Asllye Beşinci "-='.7 .... 
l'ı' • yahut nehrinin de ıye • (ı ) bUyük gUnlerde bır Romalı ne kadar .ı .... ıniz. solunda göze çarpan bu 1 KISA HABERLER re atacağı mukabele bllmisil tcd· morlkayı tehdit eden tehlike arasında ceza maı'hkemesl diln mUhim bir dö- alı 

~·ıllrrıt harap vaziyete mukabil sol birlerinden çekl~k Almanları ~ bir fark ydktur. F.illstln için 50n viz ikaça'kçılığI davruııııı bitirmiştir. ağır yaralı otursa. olsun kr na saygı 
·.~~da, tek tük te olsa, .bahçe. te Um etmekte mütereddit bulun· aylarda vahim olan tehlikenin şimdi 18 aydn.ıt'ber.t devam eden davanın göstcıımeğe mcoburdlll'. 
~ d __ _, -O maktadır. Almanların y üksek rnev pek uzakta kaldığını görmekle bahU. mevzuu şudur: - ŞUphes z lbUyUk ana... Hem 

0•bn n e münferit t..""•er S ze çar Em H • cdcl G d b 1 k ı ı lx'lki ..ımdı uyanmıştır aıı .. lyl tti ha \P lYordu. * inönu, arıkz er. cnç ki e u unan b irço · ran ılarla ly! ya.nm.> Şarki Tlhidst:anlı Abdllrraltlm A· .,. 

1 
llifo aldığım yerhı pek yakı· turk ve Ye ıltulumba sokak ve münasebetler idnme etmekte bu· ~ hunbay Tilrldycyc hicrot etmiş, Is- tırıma gctird.nız. Gidip ştıı a bır ba-

t'lc!ıı, Yangından kurtulmuş bu caddelerinin esaslı surette tamiri. lunmaları lranın tereddüdünü ar· tan!buki& yerleşmiş zengin bir Türk· kıı.yrın. 
~e.ı evlerden birinin bulunduğu. ne karar verilmiştir. tırmaktadır. Rusya'ya tilr. Ve Tilrk lAbilyetinc girmiştir. Ve bır deli gıb odadan fui dı. 

L ha:vrctıe, fakat her halde bil· * Dun şehrimizde 80 kopek, 14 Bir aralık Bin.distana gitmiş ve ora· Şlnıdl dehlizde yalnız dört nôbcl.ı,;I 
't 11: bir memnuniyetle gördüm. kedi itlaf edilmiştir. K d • d ) dan lstanbula 2040 İngiliz liralık çay gtizUkily.ordu. Öbürleri soğuğa. da.ya· 
~\iyfış esnasında, bllytik bir tc· * İtfai~c efradına kışlık elbise, ara enız e b iran ev ve gctlrmi'lllr. Bu arada Mımet Hıı.n is· namadıkları igln Romillüs ınapra.sı 
""llt eteri olarak, fransızca ko· ~asket e b tevzi <Olunmak mtnde birlsi kendisine mektup yazmış yanındaki nhırlatdan birine icaçınıf· 

arı bir adamla karşılaşmıştım. içın 10 b'; lıralık bir tahsisat ay· Jkı• Romen d • • ve 'btrr.rınden ala.cağı olan 152 İngiliz tardı. TulKya., ı;atrk ka ıarı altından 
~:ım Stazburglu bir şarap tl\c· rılmıştır. yar lffi IÇJD ••• lirasınm talısılinl ha.vale ctm1'tir. zeıı:ru ıŞt!dar saçan gözlerini bunla· 

tı Olduğunu ve Moskovaya bi· * HAl bina ı önündeki saha par i • b l /d AlbdUn·a.hlm ~tanbule. dcinUnco dö· ra dıkcrok: 
~ Ordudan ancak bir koç gl\n ke olnrak yapılncaktır. gem Sl a trl l .. . t d v.ız kaçakçılığı yaptığı ihban 1lzcrlne - Vah za.vallılar . • dly.c nurtld:ı.n· 
~ geidi{tlni SÖ.} tüyordu. Bu a · Eren köyünde yeni bir beledi· Moskova. 7 (A.A.) - Sovyet d~- 1ng1 re mahkemeye stıvkcdllmiş muhakemesi. dı .• Bu soğuk ha.vad:ı. burada nasıl 

B daha evvel göndcrdigi şarap ~ tahakkuk Vf': tahsil şubesi ku· 1 troycrlcrl iki Rumen nal<liye ce1nlslni ne bıı.şianmışlI Fakat iddia sabit ola· kala.bflirsinlz?. 
·lliarnpanyaların para ını almak rulmu tur. Tuğlaeıbaşı, Ycnisahra, batumışlardır. Anıerı· ıa g·bı· ••• madığmdan, mahkeme her ikisi hak· ve hA.ldm ıh r seslo emretti: 
q l\toskovaya gelmişti. Fı:ıknt Bo tancı, B kkalkoy, Z'i.ıhtupaşa, oı--- \ kında da beraat kararı vcnn1'f.lr. - Haydi gldlnlz .. , Sıcak bir fışkı 
~tfak olamadığını söylemiye Sundiye, İçerenköy, Merdivenköy, yığtnı bulup blr parça ısmınız. Kral 

~nı~~ lüzum olmasa gerektir. Şa~ Kozyatağı ve Göztcpc işlerini bu Greer muhribi llloskova yaklaştığı z:unan ben sizi çağınrmı. 
llq rı Ya yanmı lı. yahut stmd şube idare edecektir. K • • ASkcrler bu şirret ~n !hiç 

"l laratından nefes almadan ı- . İstanbul mebuslarının halkla 1 • konferallSlnlll antje umrn~ şu m(}saadeyi .koparı~ 
1 ~ Otdu. Herif mahvolmu~tu; şu ynphkları temaslar 12 eyluldc bi· mese esı ••• c& blr saniy<ı blc durmaddar, ~ 
~a (!lindc bir dilim cğmcgı bıle tccektlr. <Bat &Araf• 1 lnclde) plan hazırlaması- Muhasarası r.ak U~-· o zamon Tulllya, 
~tı, Kendisine, benimle bcrabC'r * Bu YJl Trakyada on bJn ton gtıuı vUcudQııiln malsaUarmt yırtıcı 
.'l'inç çorbası teklifinde bulun ayçiçeği tohumu alınacagı anlaşıl· Vaşın.,"lon, 7 (A ..A.) - B ir Alman lll beklemiyor... y bir ka,pıa.n adalclcıinin ahengi ile it;-
• ?ncrnnuniyelle kabul etti. mıştır Bu çiçcfın tohumundan en sözcllsU. GTeer destroyerlnln bir Al· Londra, 7 (A.A.) - •Times en· azan ; !et.erek g.eniş aıdmılarla tekrar taht 

ince motor ;yaiı çıkarılmaktadır. a dcn'-al•·-ına •- - -- ettı·ıwnı V" 1\ 1 k V / -"'--~ do··-..&.11. ıı İ m n "' ...... ....... ... " ~.. " zatcsinin dıplomatlk ınuhnbirinin lYamı nema uu..._.... •ı.uu 
't~~lt Yakında tahakkuk cdecd;i * sbnbul civarı ve Trakyada bu taarruzu, rets Ruzvcltten aldığı bildirdiğine core. İngiltere de A· • Tanaki'l'in iğrenç oo;1 hm e A1>· 
~ ~~n 8Ulh devrine intizarcn im· koyun kırkımı b lamıstır. Bunla. husu~ talimat tıze.rinc ya.ptığını söy- merlka gibi Moskova konferansı· S:ıteleştfren ve baskumu Tent .şarkısını vırla.makta idı. Gen-

ra;r Mo:skovayı, bilhassa kıeı rın yıkanmıŞ]arının kilosu 140·150 JemL,tlr. nın aktcdllmesinı beklemeden Rus hazırhyan aini ve ~ boğazını gıcıklıyan duman 
a t:cçirecckmi" gibi, tan2lm ve kirlileri 100 110 kuruştan top· Beyaz saray memurlan, bu husus- l k dl J-lakkz Tarık Us onu ara sıra lki?Sik keeik öksUrtny.or· 

e_,.... 1 " a· lnnmaktadır. yaya ma zcmc sondcrme tc r. .ı 4 • ........ n...n ... _,,~ 
!l ·••lr er vermekte devnm c ı· ta fikir lbc)lanınden imtina. etmek- Fakat Amerikanın Vlndivostok'a du. Tull'>'8lllll dönuub ....... g..,...,.,,cc: 
~:· 'Yaralılar için hastahnnelcr * Fnbri~lar~z çıkardıkları tedlrler. gönderdiği petrol gibi bu malzc· 'l'ürk kahramanlığının 'bir des- - Uyanmış mı?. 
>ıııı ana getiriliyor ve buralarda yC'rli kumas arın er iki metresine Cümhurre!ainln kAt:ib l, hu itıdla hak menin n~ini tayin ctmeğe imklın Uını olan b u eseri bütün genç· Dernek .fQin bir on şaı'k~n vaz 
•'- ~araJılar gibi, Rus ynralıln· krndi dam"'alarını vurmalarına kında şöyle d~tlr: kt B 1 b b .. t f lik ve her vatandaş okumalıdır .,.....+ı. 
,.. ~d d karar vcrılmi tir. Bu sureUc satı· yo ur. ununa era er, uç ara F' 3Q k ·--
~h avi ediliyor U· h - Bunu ilk fırsatta cUmhurr~suıe 1ı Moskovn konferansı mc aisini ik 1yat1: UrUŞ _ Hayır ~ ana .. 
~tırı muhtelif yerlerinde bu lnn kumaşlnrın alnk"lı fabrikanın arzedeceğim. Fa:'kat, kaynağı ltlbarlle mal eder etmez tcsbit edilecek _..._.. 
·~ her cins ı'kmal ve "r•"'k dc· mıılı oJduğu kolay 1 a kontrol e· bunu ""k JOzı.rınlu ....,;{rmed ıMmf do SATIŞ YEKi: Güzel 'l'ulliya bu oevebı: v ... ...-... n ... "'- .... b il r l!iV -o• . Rusyaya yardım planın dairesin· Fil 

tc~~ı bir araya getirilmekte idi. dilecek ve :fi Uarı <' i olacaktır. söyllyablllrlm. de bu memlekete mühlm miktar· VAKlr KÜTÜPHANESİ yanan .odun yığınına yaJde,nu<Şt'\a 
ı.,..ltıdan klırlulmu" birkaç kili· 1 dlşl tailrt., etgın'Nli elb~ Asa ve ç, 

ı..~ .• 1 " • Amerika t Bıabrlye 1'a:r. ırı da ak.ı.iııl da ma zcme gönderilecektir. NOT: Vakıt'm kuponlarını top· ... ,. t ad öted 
~ 1 tırnun J tlfadesine, tabii iba· t h. 1 ld . i>u ya.nan odwıiardan uur im c 

<.:in . . . n ısar ar aresı iddia rdiyor J lııyan daiml VAKIT okuyucu. duruy.ordu. ~ dolduran duman 
~a,' "M.ıı.oçsık~oıvııııtıd.~ r~ıs~ılmanaı~ı~~~ 1 Vaşlngoon, 7 (A.A.) - Bıılıryc ~--- iizar----... lnrına bu eser yüzde 50 tenzi· bu kadının hırsb tutUflUp yıanan et-
'~•~ u " memur 8 ıyor N tla 15 kuruşa verilm ektedir. ,_..,_.._.__.~ l tütU-
ıı .._b l>apas tarafından idare e· ezarctl cumartesi ,gilnU Grecr ismin Yazımızın çokluğundan "Krem lerinden ve .ıunıun...,...,....,. . m 

tnhl rlar ldıırrs münhal memuri- d kl Am fk ... lbi ı Toşrn daimi okuyucuları rnek. rd ., 
11 ır katolik kilisC'Si meydana er an mhur n n denizaltı· linde geçirdiğim gccclcrıı tef. 1~ 

15 
k ı k ost 

1 
yo u • 

\~ ll'ıişti. l'vloskovada bir de ti- ycUer ı in m mur almaya karar ver. Ya taarruz etUğlne dair .Almanlar ta tup... uruş u • P a PU u Odun yığınının ~ına çömc'lcrek 
v ı.. rt .... ili yapmış rikamız konamaınıc:tır. Okuyu· "Öndeı·lı·Iersc adreslerine .,.;{n· ~11- "Ur\.ilmuc:tu. Bu tiyatroda mi tır. En az o .... 0

• ratından füırlye sUrUlcn ı'dcliayı şld· " .. &v ateşi daha iyi yakmak tlyonnuş gi· 
. .,,~ v ı ı eb l"'c·'·lrri müsabaka d ti cnlarımızdan o-•u"r dileriz. dcrilir. . ..... __ ..,;;,..ıeri ~· ~ 1.., Ve İtalyan artistlerinin ko. a nn g r 1 " "" 0 e reddeunlş ve bidayette deniıml- .. bi ıbir tavır takcı .... nac-" ,.~~· ,,ır r oynadığını bana temin et· ımtıh ı 1 bulda 2J oyJQldc ya- tının :muhrtbe hücum ettiğini teyid \., ___________ _, alc\•li odunlaı'a, bir taht He taca. ka· 

0 
Şlttıın. Fakat görmedim. Ti· pı1ar-aklır. c;rıenı~ur. yryor, sonra on adını ötede, sırtı kcn 

'r~sın oynanmasın bu o l!!!!!!!'!!l!!:'!!""'!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!'!'!"l!!!!!!!!!!'!!'!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!911!!!!'!!!!!!1~11!!!!!!!11!!!W!!!!!!!!l!!l!!!!!l!'!!!!!!l~~!!!!!!!!!ll!!!!!!ll!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!"!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llll!!~!!l!!!l!!!!l!!lllll!! .... !!!!!!m; .. Blllll!!!!ll!! .. m!!!IB!!!!!!!!!l!!l!ım!I ...... 
b~ ?rltihim değildir; mühim o· Bırısi mustakbel zcvcclerimiz i· r ) 
a~ ttrtistıerin muntazaman ve çın. dı eri kendimiz için. Şimdiki 1 A B 

\ ... l~ın paralarını almııı olduk holde bızdcn uzakta ya~ıyan zev· n n e m v e e 
tı bununla Ruslara kı ı bu· ccmız bızimle ittihadı fikre malık 1 \. • • • 

olmalıdrır elbette.. 1 ·----.---------------------'ti- - Yılbaşında ilk çıkı11 bUtiln sene· 
~1;-r s·ı . 1 nin na ıl geçeccğıni bızc haber 
~ l ~l vcrebıhr. 
h Allah hepimızc saadet tarafına 
r- ls.laıunrş nikel kaplan l<'· gılmeyi nasip etsin. 
"'':>' ltıızıt-mck iç n paslı :,ıerlc· Bence saadet garp tarafındadır. 

~ atlı bır merhem, faraza vn· Masallarda oylc demezler mi? 
~ 8Urcrek iki Uç gün 0 hald<' Bnhtiyarlar arkl n gelenlerdir. 
\"ltıtıa1r. sonra temiz sıcak u- Bayramda ılk ~erci z.ıyareti i· 

nıt simleri refah veya sevinci ifade e· 
ayıp kurutmalıdıı·. 

)#. 

.\. ~<ikktı.bı cılfı ı ka.tılaşı;l 
\ ltllanıımıı.z bir hal almcn 

;ıh 

'1t lltı.. Cilanın Ustunc d mle.
lıı. - tlrkaç damla sut. bu ko.· 
."tı tz • 
~ 2a.nıanda. g14crlr ve onu 
• ". ltuıııuııla.cak şck'l~ so-

den iklerC' yapılmaldır. Onun i· 
c;ın dalma bolluk miınasına gelen 
nile ismımizdcn dolayı akrabaları· 
mızın evleri bayramın ilk günil 
do Uıırın randevu yeridir. 

Bal ram günleri zenginlerle fa· 
kirler biribirini ziyaret etmekte 
mahzur gormeıler. Sabah erken· 
den bayramlık elbiselerini &iymlş 
bir dilenci kapımızın önünde uğur 
~arkıları terennlim eder. 

Teyzemiz Ho'nun evine ı;ideriz. 
Bır kere amcamızın, bir kere de 

Yaun: Turkçcyc ÇC'iİren: 
Çing Çing -a - Celal Tevfik 

teyzemizin önünde eğilerek bay· 
ramlarını kutlarız. iute Çin bis· 
kuvisi Ço Hun. 

Saadet, tüli.i ömür, terakki, ser
vet, şan ve 6Crcf temenniler!. 

Fakat benim için temenni edilen 
§ey: Usluluk. 

Kendimi Güzelce tanıdı!ım için 
bu istisnadan dolayı k ızarmam bi· 
le.. Teyzemin müsaadesini istiyc· 
rek çıkmıya hazırlanırız. Bize abir 
daklkıı» derler. Teyzem odasına 
girip çıkar. Elinde iki tane müs· 
tatil şekilli kırmızı zar! vardır. 

-Bu, Liyen için .. 
- Bu da senin. 
- Yok teyze .. Yok, yok. Hayır 

istemeyiz. 
Buna rağn1en zariı önlüğümün 

yan cebine ltO]ra!'. 

- Tcşekkı.ir ederiz teyze .. 
Akşamleyin artık dizlerimiz ağı· 

r:ı r bir hale gclmi!'5tir. Akşama kn· 
dar arkamızdan canlı b1r kasa va· 
zlfcslni görerek takip eden hl~mct· 
çimlz ise omuzlarının ağrldıŞını 

söyler. Halbuki küçük para kc· 
ı;clerlmizde henüz glimti' gbzlukle 
rfn d ibine darı ekılme>mlştlr. 

Hfılıi yeni zenginleri, milyonerle 
ı·l taklit eden bir kurumla prırn 

harcamıyrı can atıyoruz. Yalnız 

bir korkumuz ı:nr .. Annemiz. O, 
nk akçenin kara gün için olduğu· 
nu söyliyerek paramızın bir kısmı 
nı yarına saklatma.mızı ister. 

Büyük anne oralarda değildir. 
A.1cııin bayram sofrasına riya~ct 
etmekten zevk alan bir eda Ue bİ· 
ze bin türlü şekerleme dagıtır. O 

1 

gün bir imtiyazımız daha vardır. 
Onun antika koleksiyonunu görü· 
rüz. 
Yılın Hk ayının beşinci günii 

, orason gemileri» ba.)T.amı kut· 
lanır. 

Tal krahnın zamanında hüküm 
sfircn Çu'ların bedbaht vezirinin 
hatırası için tesit edilen bu bay
ram bütün Çindc büyük bir ehem 
mlyeti haizdir. 

Zavallı vezir, imparatorluğun 

en büyük şairi idi. Vicdan ve ka· 
biliycti çckcmiyen iki rakibi ta· 
rnfından nehre atılarak boğoulmu§ 
tu. 

Hnlk bu hazin maceraya için i· 
cin ağlar. 

Onun halkın gonlüne saJdtğı bu 
sevci değil midir ki, ilk doğrulu· 

gunun hatırlanması ı;:linünü bir 
milli bayramın erte::.i gününe ge
Urmiştlr. Bugün pirinç unundan 
yapılmıs pastalar yenir vo neh ir 
üzerinde gez.ilir. Sanki bu kara 
tahlil ölüyü ümitsizce aramak için. 
Her $Cnenin ayni gününde k1ılbt-

me ve sinirlerime bu kuvveti ~
ren nedir bilmem. Bana öyle ge
lir ki, suni olan bir salfihiyet ft;l· 
~ dolarak zamanın uwn!aklarr 
na gömülmüş haksızlıkları düzelt 1 
mok üzere beni tcŞvüt etmekte· 
dir. Adaletsizliği fikir ~nı di 
ye tanıtıınlar vardır. 

Şeytanı kovmak üzere gün orta· 
sı, e" avlularında sn:fran ve bu
hurdan mürekkep bir halitayı ya· 
karak ortalığı tütsüler.ler ve bln 
bir fidan suyu He G& kapaldat'J· 
mızı sılcrlz. 

- Holo!, Ho ıo, lo, lo, lo!. :: 

Bu, Dragon pchli'vanlannnn ba· 

ğmfjmalarıdır. 

Binlerce ve binicr.cc gemi dire· 
ği arasında şişip sönen yelkenler. 
Büyük gcmil~r arasından ruyrıla· 
ra kkoşan Çinlilerin Longçuan de 
dikleri sandallar ... 

Dragonlar. siyah, sarı, beyaz, 
kırmızı, ~eşil dragonlar. Pehlivan 
lEH", Dragonlanrun renklerinde ma 

t><'i• !.IK). 

Kış mevsimine 

haz ırlanmı' o 1 an 

Sümer 
• 
sıneması 

Yeni sinema 
mev simini yarın 

akşam açıyor. 
Bu şirin ve nezih siuema sa· 

Jonunun faal müdir~: Ge· 
çen senelerde oldugu gibı bu 
sene dahı muteneYvı, hareketli 
zengin ve muhıcşem pro.ıraın· 

lar takdim edeceğini viwiedi-
yor. 

Kadlcrimwn yeni \le mun· 
tehap programlar hakkında bir 
.fikir cdinmeierini teminen i· 
simlerini Oğrenmcğe muv.afiak 
olduğumuz ıtaheserlıet'in bazıla· 

rını tbildiriJ'(lıl'UZ: 

Mariea llıietric* ~ 
yaratılan Yeııli ~rlar, 
CbarJes Boyer, MarsaHt 891-
livan'm ınw,&erek temsiHeri 
B ack street, ber vakitte• da· 
ha ehbar "e daha şirin Deaan 
D11rbin ' in yara.Ulğı en soa iki 
filmi Bahar lke,.i Geçicll ._ 
~ Ç~eği, (}barleS Luelltea
un oynadıj'ı Vtc'*or Baıo' ... 
meşiıur ve liyemat -eseri • • 
sinema üeminin .Uyük ltirika· 
sı • • t re DMne'ill Kaılttt•n, 
gii2ıel N-Orveçll ytkhz Slrrid 
Gtırie'nhı Fevkalitle temsili 
Unutulmuş Kadın, Gari Gnot 
ve İrenıte Dllıme'nün 11l41116e
şem tem illeri Dk Gk At,_, 
Le911e noı.ranrsn oyaadıta 
Berııard SJtaow'ıa şaheıteri Bir 
Katha YRnüun, AMaa Jonea 
ve orkestrası tanfılldaa MaYi 
R.amba m •iki -.e da85 ...... 
törleri iehı J ack BiJton Ye or· 
kesitası He Jtltz Brotbers'ler 
b.rafından Arjantift Geceler i, 
Carole L&lllbatcrın yarattıtı 

Gece N öbetçisi, Kay Francls ta 
rafmdan laskeH trritltt, LUi· 
a n R arvey '" Wflty rrittfiıı 
muhte! enı tansHJeri Modern 
Hayat, Benjanlno GisH tara· 
fından Yanaa Kalpler, 19DI Di· 
anna Darbtn Gleria loa'ın ra
diyo -.e :ocarkı krah BIDI' G~
by ile beraber ,.arattıtı Ylldn· 
ıa r Sarkısı, Anna Neıle taraflll" 
dan -çevrile• .e şıklann filmi 
olan irene •• 'M81Ür daha birçolı. 
girzei filmler ~ tabetıerlerden 
:nriirekkeı> usun listenin bütün 
isimlerini kiydebnejıe yerinıis 

m üsait olmadığından sikrede· 
miyorn. Maamafih en son sifi· 
tem makinelerle mücehhez 
şehrimizin ba ıüsel .ıaema .. . 
loırmıun daima olduta ıibi ... . 
vaffakiyeUer '"' nlrıorlar ba
şında bulunacatın ıfiipbe yok· 
tur. 
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l~?,=~~~~~u~!!1-_., 
Hırsından t1eliye dönmüşı··. "H• 

dut elimizden kaçacak ,u ·d. ay- O ha' Si . 

Eli çabuk sünnetçi 

Rifat Köprülü 
Kabine: Beyoğlu Meşrutiyet cad 

desi No. 47 Gll.neş apartman. 

1

. Ev: Erenköy, Telefon 52 • 73 Ey11ll 
ıçin gün alınmaktadır. 
Bir hatta. evvel haber verilmesi ri 

ca. olunur. 
i. . 

bağırıyor, .r.1ar Iıızıy/a k~;u;!;du kU '41 'l • 
Başta CJarckson Parry olmak i.ı.- b 1 H • 

zere arka arkaya ıçerı daldık. Bu. "u tındu u tarafa doğru alabıldi· ı J a ~ a r o a ç ... ra:sı yenı jnşa edJlmışc bcn.z1yordu o~mıze koşmakta olduğumuzu ıd-

r------·"' l SiNEMA 
Çok sağlam bir yapı ıdi. Uzun b . rak cdebi!dık. Hızımızı alamı..,·a· 
i b · da oy. rak aşağı ' u ıra oı a)'akta dura.bılcc k k - yuvarlanmaktan korka· 
dar yuksektı. Tavanında da ~ ~ rak bıraz yavaşladık. Clarckson . 
kı duvarında da kalın d • lekerl ı- Parry cep fenerını yaktı. Onun za-

d Z e:; er 1 vıf aydın! d var ı emıu topraktı. Elektrık fe. " ıgın a lleı-lemiyc başl<.ı· 
ncrının a.> dınhğında bu t dık. 
~ı f! t opragın Bıı- araı k K . '. • u a nın la.ipeğıni gomd .. ğ . . 1 nıght ın bır zafer çığ 

• 
A ~nya l mparatoriçesine 

hediye edilen oı·kj gibi kr.zıluntırak b~ ~~c~ lı~.1 ba5tıgın_ı duyriuk, :nüthiş bir 
vardı. g ~ucadeıc, bır boguşma başladıG"ını 

Bir kaç YUZ metre ilerledikten ~;~e kadar gelen $eslerden anla· ın vazo nasıl yapılmıştı? 
Fonra kart;;ımıza kalın b; k · O tarafa doğru koştuk. Kar • 
tı. iızcrındc bır d .r apı. çık- şın1ızda ıki cisim bıribırine sar .. 
Clarckson Parry bu ug~csı vardı. ınış Adeta güı·eşıvordu. Sonra Mutare~ed:n • f Yıldıza çağırıl· 
Kapı )erinde done ~oı:mcye batı den ı:ozden kayboluverdıler.ı 'onr:ı. _Nıs te ıh Padışah zzet Paşaya maklığıının hik. 
Z be re a-.ldı, mah· ı hıraş bir feryat kulaklarım· tıyarı ıkamet e- d J tini" b b" . 
ene nzer b r . d 1 sor u " ak bey ne mc se c ını Tava ı b >ere gelmiştik. tı. Sonra her •ey derin byu en er meyanın • -

ne a ır kapak var•· B . , d S it Ab araştırırken hem ha . . '-"-'' ır kaç lığc gumüldu. İkısı de uC' a, u an - d b v .. 1 ? ' 
k saınakla oraya çıkılıyordu. Ar· i Hlanmışlardı. . k l·. d.•lhamidin, hal en agrıyor OY e , giyiniyor, hem 
ıdaşım mcrdı1'enlcrd~ kt • . • a a . k d k ' • • • de k d" k d"· 

Jağı elıle bir .n çı 1. Ka I Bız olduğumuz yere Sİ\Ti ıne a ar u- ..:ıelamımı soyle benı en 1 en 1 
raK kcndısinı Y<>kladı . .S~nra a~a mı-;tık. Bir kac; met·otcsinde yumcuba~ısı o- ' • mc: 
arkl!ından ı Yukarı çc_kh Biz de 1 uçlu_ kayalar ~e Çoşluk .. iş· lan Jak Bey Hama h C U p etme 5 1 n. - inşallah hay 
dad ç ktık_ Kendım.ız.ı bır o· de sıyah. sımsıya' ronaçı de vardı. • ra aıamettır! .. di 
n ·. ibuldıık. Clarckson Parry fe· j tc hepsi bu kad· Vaktile İstanbul Hem de benım ya- yordum. Malüm 
crın n zıyasını etrafd.~ bir dolaş· . iN HiKAYESi da tanıdığım bu • • ya: Biz, saray 

tırdı. Elektrık d"ilm•~ini b l k KANLI BiR Y . . "ht" · · hudıyı kızdırmayınız mensubı'nı, o va· 
Yl!kl O u ara I hıç hıddcte ka· ı ı ıyar ve ıyı 

_ ı. zaman nerede bulundu,G:u· Clarck~on yürekli babaca- · • 1 1 kit, gündüzün 
nıuzu anladık. Burası p f .·· ·· n d· . k Oy e 
C\· rıJn tf ' "d· ro ~oru pılma. anin rribi, iri yarı. c:f<::- fil ara sıra O- • veya gecenin her 

'TIU acı 1 J. Arkuclac:ım: Tor o ..., ~ n t k" 1 . b" - 1 ·t kI· 'I • - ımel otomatik bir si- uş urur, es ı 1ang1 ır saa-
;eti a~ı:.~~~;' B~r deci!. Işın mahı· man. :hhez bir emniyet me· hatıraların.ı nak Yazan: tinde, her hangi 

~ · ıra? burada dtırun Jahla Jett" · ·d ·· b tl" · 

Oençllk, Sine a, Mc;da 
Ye San•at Mecm11uı 

En yeni sinema haberleri, en 

:·:;~;~:=~J 
Z.ıa'I& aT 

Yenikapı odun iskelesi civarında 
1.9.941 pazartesi günQ yedi yaşında 
siyah yeleli ve kuyruğu uzun bir 
gözü sakat atımı yük arabasın

dan yem yemesi için çıkarmıştım. 
Bu esnada kayboldu. Gören veya 
bulanların aşağıda yazılı adresi
me haber verdikleri zaman fazla
sile memnun cdilcccğı illin olu· 
nur. 

Adres: Kabataş Tal~lıçıkış yo· 
kuşu NJ. 11 Cclftl Gerçelıncn 

r ' BR SOlf BAVADJS 
iLAN FlATLARI 

Kuno' 

____________ , ___ "' 
RflimJI Romanlar serisinin 5 inci say1:s1 cwnartesi günü çıkıyor. 

BAY TEKiNiN OGLU 
Baştanbaşa re•imli heyecanlı serüven 

Zıpzıp Basan Fener stadyomunda 
Gayet meraklı ve gülünçlü resimli hikaye 

Ayrıca: Bir kahranıaııhk destanı - Ufursuz kayalar mağar»l • 

Elmas rerdankk hikayeleri • Zengin bilmece - Dört renkli kapak 
Her yerde fiatı 7,5 kuruştur. ·Tevzi yeri: Ankara caddesi No- 59 I 

Topkapı Maltepesin::leki satın 

komisyonu :lanları 
alma 

l - Pazarlıkla 60 ton sadeyağı <ı.lınacalclır. Beher kilosun•tt~ nıtı· 
ham,,en bcJı!h 16!'.i kuruş tı.;.t.s..~: !190.JO lnndır. 

2 - Evsaf ve hwıust şartlar Top kapı Maltepe Askeri Salın Alma J.ı:o' · 
misyonunda. görülebilir. 

3 - İhalesi 11/9/941 Perşembe günü saat 15 de komi>.-yonda ya.rıW 
caktır. 

4 - Kati teminatı 11850 liradır. (7777) 

1 - Taliplerin getireceği 
gın alAtı a.hnaca.kttr. 

Miktarı 

4 
2 
2 
4 

adet 
> 

• 
> 

* ""'"" nUmunelerden beğenilerek a..ı;ıağrda.ki J-

Cins! 

Yangın söndürme a.lı\tı 

Yangın tulumbası 

'P.terdiven 
Yangın kanca.m 

t> metre Horlunl 
2 - Hususi şartlar Topkapt J\f alt ·pesinde as.l->eri satın alma kOıt'~ 

yonunda görülebilir. 
3 - İhalesi 10/9/941 Çar.~anıbo. saat 15 di!ı komisyonda ya.pıtacal-\tıl' 
4 - Taliplerin j'(ı 15 kati teınina.t larde müracaatları (7778) 

İstanbul Komutanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

da ben amc b. . sıl oluyor da elinden sl- ırır_ m..:. l • munase e ı ve 
· aya ır pardcsu bula- mur1 

• • Ku b Blkme ISAN ·· b t ı 
}'1..."n, geleyim. , lfıh·tm_ış bır. tek adamı ~uha- yumcu a~r y~ m~nase c s z Bai1Jk maktu olarak 

ı inci sayfa santim 
soo n 
30,

1 
Beher kilosuna 7 kuruş tahmio1 edilen 85900 kilo kuru sol• Biraz ton d .. I , f Jcınıyor? J~tc ""alnıb bır AI- olan babasının bır ış zımnın-

ra par esu • c ş•pk•VI • ' "T .. d h 1 f 1 1 d Y ld ' 1 h f 
•l•rak tekrar ınahz~ne, oradan tÜ· " bir. de sizin akıl erdirebilc· o ~m:n en ~onra on~. ~ e ~ak . adı ız a fa~r:ı ır, ive er ~-t 
nele ı:cçtık. Yarı karanlık,_,, vavaş .~nız bır mesele. Nasıl ettiniz de bera U vazlk eye ge ırkı en da ~ınlb~ en t a ak ahyı 1arımı1z ı e, 
Yavaş ilc"Iiyorduk. Birrlen ciarcJn~u elinizden kaçırdınız? y7 ~n ıyı onu~an nu te a a- !1 ımız ~ ar~ , a ecan ar ge
SQ Parr;y duraladı. Fenerin zi,. ı.·;ı_nn:ı~on omuzlarını kaldırarak 011 ıdL _ . Ç1~e~e.~, ~ısnullah çekerek. yola 
'1nı yere tevcih ed k kolr ;aınımıyctlc: Yıldız şarayı erkanı ve bızzat duzulurduk. Bazı kere gıtınek 

2 • 
s • 

• 
• 

• 
• 

' • » • 
ABONE ŞA&TLAlll 

200 12.9.941 günü saat 11 de pazarlık la satın alınacaktır. Şartnanıe:il 
100 1 hergun komisyonda gorulcbilır. Muhammen bedeli 6013 Jıra oJııP 
~ kat'i teminatı 901 Iıra 95 kuruştur. lstcklilerin bclh gun ve saaJtC 

1 

Fındıklıda satın alnıa komisyonu 1a gelmeleri. (7881) 

t!urltü. o tarafa b ~~~ca bir ft - Beni faka bastırdı d'ye T· Sultan Hamid ile senelerce te- var, gelmek yoktu. 
Har.,· ' * · 9 i',\I 

i91a JçiD ı Yapılan pazarlıkta isteklisi ç ıkmıyan ve beher kilosuna 3 .,.iiılJ 
Türkiye 

çtzmc. eski bir kaska et uzun 'Pc· raf elfı" İ ·k 1 1 d . .'
1 

1 1
. ı masta bulunduğundan, <alem Yıldıza çıkar çıkmaz, ikinci 

, . • em es n e O) e sakın · · d b" • ı la y ld k • t · 1 t p · · 
Kr. Kr ruş fiat tahmin edilen 138 ton sı gır eti 10-9.911 çarşamba " 
_ __ saat 15 de pazarlıkla satın a1ınaca ktır. Şartnamesi her gün k~::.l terin gördüm. Bunlar. biziprofc: övJ . d . .. ' ıçın e ıra em-. o n ı ız mu- a ıp zze aşanın daıresıne 

sorun ka!asını boşaıtırkeızeriın• ~ e u'ıu oturuyor u kı. artık su- bitine ait pek enteresan hika- alındım. Paııa beni görünce: 
zc gelen adamın üzerinr.i c\JJ!se k.mct bulduğuna ınanmışt•m. H., 

1 
yeleri, bizzat faili veya şahidi - Aman, Jak bey - dedi • si

lerdi. , . f ta, zavallı bir hali vardı. Bana ba· olduğu. gülünç v7_ feci vakalara zi pek mühim _bi~ m.esele için 

f"entllk 
Altı aylılr: 

t'c a.3 "ik 
Aylık 

1400 2800 yonda gOri.ilebUir. l\1uhammcn be deli 53620 lira olup kat'i tenı8
1 ırıııı 

750 18ÔO 7885 liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda satın 
400 ıooo komi,yonuna gelmeleri (79111 

100 

"-------.J 
Yolumuza devam .ere!< Y•ne şının çok ağrıdığından şikayet· daır bir çok orııınal hatıraları çagırttık. Efendımız, ımparato

rcsinı gaıerl•ine çı.IK. Ayakkabı. , etti ve biraz hava almak için pe . J vardı. riçe hazretlerine verilecek hedi
iarımız toz topraJıciı'de kalmış· cerevi açmamı . b. d k . ~. ; Bir gün kendisini her gün yeler meyanında altından ma
lı. ~dets renklır kırınızıya dön· ı ". b d 'e ır e _endısı_; oturduğu kahvede buldum. Ya- mu! bir çiçek vazosunun da bu- ============== 
nlolşlıı· .. .. n_e bır ar ak _konyak ı:etırmemı 1 nından hiç ayırmadığı küçiık lunmasını irade buyurdular. Bu - Jak bey kulunuz, otuz altı 

Sofaya, orııeo d• kutupfıane o· rıca etti. Acemı bir polis hafiyesi /1 gümüş kutusundan çektiği enfi- nu yarın akşama kadar hazır- saat içinde vazoyu teslim ede
da••"" geçlJl 13ıırada enspcktör i- gibi ona acıdım. Bu Mdise, benim yenin bıyığına konan kısımlan- lamanız lazım geliyor!.. nıiyeccğ'ni söyledi; bendeniz ıs
le ,,.,ahp~nu. bulacağımızı sanı· her zaman gençlere ettiğim nasi· ı rıı _kırmı~ı mend!liyle ~iliyor ve .. Blı kadar kıs:ı- bir zamanda rar edince biraz sinirlendi. Ma-
yorduk.,\;tcl<ıın orada ıdıler. Fa· hatin doğruluğunu isbat edi , onundekı şarap Kadehınden yu- böyle bır eserın yapılmasına lümu fahancleri ... 
kat. , . . . . . Onlara: •Bir mahkılma karşı ~~~: dum yudum tadıyordu. m~ddeten imkan olmadığını bil- - Jak bey~ selamımı tebliğ 

Od.7J-a.. t;ı.m O daKıkada gırışımız siyatınızla hareket etme 1 . 0 _ Şuradan buradan konuşurken dıgımden, tereddütsüz cevap ediniz. Liızım geleıı !)eyleri yap.. 
evve/d••o "'.üretıep olsaı dı belki de na kat iyen inanmayınız Yd nız. ki bir sırasını bulup eski bir hatı- verdim: sın, beni misafirlerime kar§! 
bu 1<odar ısabetli olmazdı. Bazan ne kadar haki . . . ' eme e rasını anlatmasını rica ettim. - Söz veremem, çünkli im-
t dülier o k d d .. ·· ı ı ımışım. B k h"k" k" h · · d d" mahçup etmesin ... ~· a ar uyı;un uşuyor Uçurum faciası ile Guist acır - en artı sana ı a~e an- an arıcın e ır. Efendimize bu 
ki . sındaki cinayet ve esrara artık ni· !atmaktan usandı~ • _dcdı -.. :ı.ı;a suretle arzediniz; başka bir şey Paşa, iradei seniyeyi bana 

Thomson da, Sır Albcrt te ayak· hayet verilmi~ti. Aradan bir 'k" mafıh, boş durdugu ıçın yuzu- tedarik edelım!.. tebliğ için geri geri huzurdan 
•~.ıdıler. Th".ms~n masaya eğilmiş saat geçti. Bu müddet zarfında'~ me meül melül bakan _vu_ bar- - Zatı şahanenin iradelerinı çıkarken, Abdülhamit, ilave e-
l: ·. baı·daga ıçkı doldunıy~rdu. 1 kadar çok meşguliyetimiz oldu ki 1 da~r _doldurtursan, belkı bır ça- yerine getirmek mecburiyetin- der: 

Sır Albcrt te odanın obur tara· ba~basa kalarak rahat rahat kon re~:nı buluruz. deyiz. Ne yapıp yapıp bir hal p d be 
fıııda oturmakta olduğu iskemle· mak fırsatını bir türlü bulaınadı~ş Gelen şarabı bir hamlede yu- ~aresini bulmanızı rica edece- - aşu, er, nim Yahudiyi 
den henüz kalkmıştı. Işte kapıyı Evvela pliıja inerek porçalanan co· v:ı.ıladıktan ve bir enfiye daha ğim. de kızdırmayınız öyle ... 
açar açmaz gözüme çarpan sahne setleri şatoya nakletmek, sonra da çektikten sonra: - Zatı şahane, zaman mef- - Sonra?·· 
bı.ı oldu. .. gürültüye koşuşan Maclam Knighl .- Sana, dedı, Yıldızda yaşa: bumunu nazarı dikkate alma- - Evet .. asıl iş burada başla-

* ·den 
Yapılan pazarlıkta isteklisi çık mıyan 5 ton süt pazarhğı ycn1 ıco· 

9.9.941 salı günü saat 10.30 da ya pılacakt!r. Şartnamesi her gun •ı 
j11B' 

mic;;yonda görülebilir. l\.1uhammen bedeli 750 lira olup kat'i te.nı tıl1 
112 lira 50 kuruştur. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda ~s 
alma komisyonuna gelmelrri. (79~ 

inh'.sar'ar umum Müdürlüğünden: 
İmtiha am mur alınacaktır 

••• ırl 
1 - Teşkil3lınıızda)).i münhal memuriyetler için müsaba,. 

tihanı yapılacaktır. 

2 - Bu iıntihan 25.9.941 pcr!;'en1be günü 1satnbulda 
Han1idiyc caddc~indc memurin kursu binasında saat 13 

caktıra ıot.ıf 
3 - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı müsbitc ve iki 

elı1'' . 
rafla birlikte umum müdürlük zat iıleri şubesine müracaat 

dirler. şıır 
4 - imtihana girmek ü;tiyen lerin aşağıda yazılı vasıf ve 

!arı haiz olmaları lazımdır: 
A - En az orta tahsilini bitirmiş olmak, 
B - 21 yaşından aşagı ve 30 yaşından yukarı olmamak. 

Sonra an! olarak goz açıp kapa· ile kızını elimizden geldi;ii kadar dıgım uzun seneler ıçı~~c. benı dıklarmdan bu sekilde irade bu- dı. Kalktım, eve uğramadan 
yana kadar geçen ~ır. zaman z.~r-

1 
teselli etmek icap etıni<li. Nihayet en çok korkutan, mev~ıımı kay yurabilirler, fakat iş benden çı- doğruca Mahmutpa~adaki atel

fında, bu tablo de~ıştı. Alabıldıgl· onları kendi dairelerine gönderdik bettırebılecek olan bir vakay, kacağından, otuz altı saatlik bir yeye gittim. Şehrin dört bir t~
ne bir koşu ma.. Bir bağırışma.. ten sonra kendimizi kütüphane 0 • anlata}~m. bugün elan dÜBÜn- mühlet için böyle büyük bir ta- rafına adamlar k~turarak, la-
Sır Al!rcd açık duran pencereye dasında birer koltuğa attık. dükçe tüylerim ürperir. Jhhüde giremem. zımgelen ustaları yataklarından j 
koşmuş, orada~ aş.ağı atlamıştı. (Arkası var) Pa~a ısrar ederek beni kan- kaldırtıp oraya getirttim. Kıi.fi 

C - Vazife ıfasına mAnı bır halı bulunmamak, ·'· D - Her iklimde vazife göre bilecek derecede sıhhatli ot~. 1et 
E - Akrabasından olmıyan iki zatı da reefrans olarak gt>' 

Thoıruon bırdcn dogrulmuştu. Bir - Almanya imparatoru Vil- dırmıya çalıBıyor, ben de yava~ miktarda altın bulduk ve işe 
ellnde dolu bir bardak. diğerinde _ K• ! hclın ile imparatoriçenin İstan- yavaş sinirlenmiye ba~lıyorum. başladık. O gece kimse uyuma-
Clarck.on Parry'nin •ilahı vardı. ,,. ıtap arınızı ~ I bulu ziyaretlerinin ikinci günü Söz verip sözünde durmamanın dı, ertesi gün kimse dinlenmedi. 
De hal ateş etmi•ti. Fakat isabet AR i r B o LA T .di. İki gün daha kalıp, Alman- ne demek olduğunu bılirdıın. Yemedik, içmedik, vazoyu mey-
cttırmedi. ÇilnkQ katil gözden ka,- yaya döneceklerdi. İmparatorla Maazallah böyle bir halin vuku- dana getirdik ve otuz dördüncü 
bolmu•tu. BiTAB EViNDE l'f imparatoriçe, ldtanbula gelme- unda, başıma gelecek felaketle- saatin sonunda, arabama yer-

Eu vakalar o kadar seri cereyan 
1 

B . t·· k" . / den epey evvel, çok evvel, sa- "in küçüğü, büyüğü, hayaUmde leştirerek saraya götürdüm, tes-
clm ti ki. c·•·eı• n ğ d • a ınız. ti un ıtapları bulabı. ayda b' 1· t 1 d Bcı • • b' "t . 1 dı 1· tt" 1 • • • d eye ıı ra ı6ımı· 1 

ğ . .b. A k r ır mcc ıs op an ı. . ını ;r geçı resınl yapıyor ar . ım e ım ve vazo o kadar güze 
" anhyamadık. Aklımızı başımıza ece ınız gı 1 n ara neşriya· de bulundum o mecliste. Vazi- sabiyetimden yüksek sesle ko- oldu ki ... İmparatoriçe kendisi-
toplor toplamaz pencereye doğru tının, Avrupanın model vesaır J femiz, Kayz~r ile karısına ve '"luşmıya ve İzzet Paşayı, iki ca· ne takdim edilen hediyeler ara-
a>ıldık. Kniglıt en evvel pencere· ı n;ecmı•alarır.·~ _Babıalıde ye 1 ka!abalık maiycııerine verilecek "llİ arasında kalmış beynamaza sında, en ziyade bizim vazoyu 
ye varmış, o da asağı atlamıştı. gane satış ye_ııdır. hed;yeleri teobtt etmekti. Mü- föndürıniye başlamıştım. Niha- beyeıımi~ ve bizzat padişaha söy 
Hırstan deliye dönmü.,tQ: Gazetelere ilan_ da kabul eder. hhı ·ve pek kıymeCi şeyler al- yet bana söz geçiremiyeceğini !emekten kendini alamamış .. 

- Haydut herif, ellmizdcn ka· 1 Ankara caddesı 89 - htanbul ,Jık ve ısmarl~ıiık. I!eyet 1stan- anlayınca vaziyeti padişaha bil- - Buna mukabil padişahtan 
çacak, diye bağırıyor, var kuvve· ı \,, bula geldiği •;akit bu hediyele- iirmck üzere yanına gitti. ne aldın? 
tııe koşuyordu. rin hcp'i hazır!rnmıştı. Meğerse, padişah, içerdeki o- - Ertesi günü misafirler git,.. 
Arkalarından zorla takip edebi· Sahip ve Ba.';'llluharrirl O akşam, ben Bebekteki ya- fadan bizim konuştuklarımızı tikten sonra, saraya çağırtıldım. 

Jivorduk .. Hava iyiden iyive karar ~iz.~'IB"l'T1N" NAztı·· lımda, pencere önünde rakımı linliyormu~! İltifat ve selamı şahane ile taltif 
mı-lı. 001 adımdan ötesi görünmü· N"e~r yat DireklörU içerken, bir saray ~r:ıbasınır Pa~<ı. huzura girer girmez, edildim. Rütbem Bala oldu, göğ-
yordu. Önden gelen bağırışmalar- ':'LhRıl SAJIAC.'OGLU -;~ldiğini ve beni Mabeyne ça- 'ıünkar: silme de nişanı Osmanının bü-
don gideceğimiz islikamcti tayln e· Basıldığı Y"": ~rdıklarını haher vcroli'ı:>r. G\in. - Nedir, demiş, Jak bey ne- yük kordonu geçirildi.. 
deblliyorduk. Birden uçurumun \',\TA,.'i MATBAASI Jüz sarayda bulundGi;•.ım için, den bağınyor öyle?.. Hikmet Nisan 

Reis He Dora arasında uzun bir 1 da Dora olduğu halde yanlarına 
mesafe vardı. Kalbi çarpıyor, bi- geldi. İstiklal - En Son Havadis' in Aşk, Cinaget ve Jfacera Tefrikasc: 34 
ran evvel onun yanına varmak i· ı Arkadaşları, Anrikoyu sevinçle 
çln &cl·lc ediyordu. Nihayet tepeye alk1şhyarak karşıladılar ve hepsi 

1 

vardılar. Dora, karşısında sevgili- birden mağaralarına geldiler. 
sini görünce scvirıc:le haykırdı: O gün ve o geceyi ne~e \e eğlen· j 

Anriko, se\rgil m' ce içinde geçirdiler. ertesi günü, ı 
ve sonra iki sevgili birlbirleri- Anriko, Doraya şu teklifte bulun- ı 

r ıu kolları ara:;ıaa atıldı. ve birle. du: tiyorum. Yoksa aşkımdan şüphe 
şen dudakları, uzun zaman biri· - Artık evlenelim! Benim ka- ; mi, cdiyoıs~n'! Ben seninim ve 
birlerini bırakmadı, kana kana ö- rın1 olmak ister misin' ! daıma senınle beraber bulunaca-

j Çeviren: 

M 1 • 
bür tarafı hata yanıyor, halk, jan
darma, söndürmek için çabalıyor
lardı. 

mek, ıı'1 

F - Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmalt çc ıtif 
hassa her iki halde de son yoklam alarmı nüfus cüzdanına J<8fd<' 

miş olmak. 
5 - imtihan mevzuu şunlardır: 
A - Hesap ve hendese, 
B - Yazı, 

c - Umumi maiümat •hayat bilgisi, cografya•, 1ıl 
6 - imtihanda kazananların muvaffakiyet ve tahsil vazil'\ ; 

ne göre b&remdeki dereceler üzerinden ücretleri te.sbit editcfC . 
rasile tayinleri yapılır. , ;ılıı' 

7 _ Tayin edildtği mahal ve vazifeyl tebellüğ tar!hinde"·iP ,ı 
ren 15 gün zarfında kabul ile vazifesi başına gitmiyenlerin t9> 
imtihan hakları iptal edilir. pıJI' 

8 - Yukardaki şartlar dairesinde 10.9.941 de Erzur~,,.ı' 
15.9.941 de Samsun, Tokat, Bursada, 20.9.941 de zongulda~'.e J'~~ 
ri ve lzmirde ve 25.9.941 de lstan buldan maada Malatya ' t ;ı1' 
yada ve 30-9.941 de Diyarbakır ve Adanada da memu~i::ao1..I 
hanları yapılacakt1r. ~ .... 

yeccğimiz şeyleri yapmazsan o za. 
man karışmam. Paralarının hepsi
ni alırız. 

- Peki, peki .. Ne isterseniz ya. 
parım. Yalnız parama dokunmayı-
nız. 

- NikAh defterini getir ... 
Anlamamış gibi sordu: 
- Neyi getireyim? 
- Nikih defterini! 
- Ne yapacaksınız? 

s~ Mankozl defteri aldı, d ı" 
Kolozonun gözlerini bağla 0~,ıı'· 
birden sokağa çıktılar. 

doğru yürümcğe başladı!•'" . ,;', 
Hava gayet güzeldi. TanY•~ı'"' 

rırken, ormandaki ınsğa! 
geldiler. ~· 

- s emez o ur muyum ıç. tercih ederim. 
püslül~r. İ 1 1 ' h. 1 ğun. Senden ayrılmaktansa ölümü ~· Ç::panoğl:ı * - Bir sahifesini koparacağız. 

Noterin gözlerindeki bal1 i1'"f
1 

ler. Kolozo, karşısında J\O~P ,ı 
görünce şaşırdı. Ve işi beı1'1 
!adı. 

Anriko dedi ki: 9pıl 
- Seni buraya nikiıh _Jl"l~ V''. 

mizi yapmak için getirttıJ11J118• ~f 
şekli biraz tuhaf oldu aJl"l ol 
sura bakma? İki arkadaşıJ1l 

- 6 - Anriko, Doranın ellerini, avuç- _ Deınck karım olmak istiyor-
OR..\lA.,DA İZDİVAÇ !arının içine aldı ve öperek: 

E~kıyalar, ı;onsuz bir mrrak i
çinde kıvran::.:;yorlardı. Reisleri yan 
lanndan ayrılalı s:ıatler geçtiği 
halde, hiıliı dönmemişti. 

Ne olmuştu? Rcisl~rlnin başına 
bir fclilke mı gelmişti? Ormanın 
tutuşması onları kork~ muştu. 
Ormanın her tarafı ateılcr itin

de kalmıı olmasına rağmen, her 
tarafa ko uyorlar, araştırmalar ya 
pıyorlaı·dı. 

Reislerini bulmaktan ümitlerini 
ke:;tikleri sırada, Anrjko, kucağın-

- Doğru mu söylüyorsun Dora'! 
dedi. Fakat düşün ki, hayatım dag 
!arda geçecek. Benimle evlenir.sen, 
sana iyi bir gözle bakmıyacaklar. 
Cemiyetten kovulacaksın. Hürriye 
tini kaybedeceksin. Ben, bu haya· 
tın acı lezzetini tattım. İki hafta 
içinde içyüzünü anladım. Daha 
vakit var, babanın evine dönebilir
sin. B<!nim gibi bedbaht olmakta 
ne mcina var? 

Dora isyan etti: 
- Seninle kalmak, evlenmek is-

sun? 
- Şüphesiz ... O ne güzel bir rü

ya ... 
- Ala! .. Öyle ise yarın hemen 

nikfı.hlanırız. 

Bu kararı arkada~ları ohurra!• 
se~lerilc alkıı;;ladılar. 

Anriko, Mankozi ve Sirokyoya 
dedi ki: 

- Bu işde en mühim vazifeyi siz 
göreceksiniz. Kilise defterinden, 
Kazalvekyo ile Doranın nikfı.h kay 
dını havi defteri buraya getireeek-

siı:iz. Sonra noter Kolozo'nun göz
lerini bağlayıp buraya getirecek· 
siniz. o, burada Kazalvekyonun 
yerine Dora ile benim nikiih kay· 
dimi yapacak. 

Sonra ba~ka bir arkada~ına ses. 
lendi: 

- Sen ele Zompetlo'ya git papas 
Bartolemoyu getir• gökkubbcnin 
altında ve Tanrının karşısında bizi 
ruhant nikö.hla birle~tirsin. 

Anrikonun vazife verdiği arka
da;ları, yola çıktılar. Ormanın ö-

Noter Kolozo, masasının basına - Öyle şey olur mu?. Resmi bir 
oturmuş, titriye titriye para sayı. defler nasıl koparılır? 
yordu. Mankozi ile Sirokyo içeri - Basbayağı olur. Dediğimizi 
girince hemen üzerine çullandılar, yapmazsan, hem paradan, hem de 
Noter bağırmak, kaçmak istedi. canından olacaksın.. 
Fakat kolJarından yakaladılar. Mankozi, bu sözti söylerken. be-
Mankozi sert bir sesle dedi ki: linden bir bıçak çıkarıp, noterin 

- Ölmek istemezsen ses çıkar- ı kaba etine hafifçe dokundu. 
ma! . Noter acı acı bağırdı. Kimlerle 

Noter boğuk boguk, ialer w karşı karşıya bulunduğunu ve de. 
ağlar gibi: diklerini yapmağa mecbur oldu· 

- Paralarım· Paralarım! dedi. ğunu anladı. 
Onları mı alacaksınız?. Çekmeceyi çekti, Dora ile Kazal 

- Hayırı Paran senin olsun. vekyonun nikahlarının kayıtlı ol
Onda gözümüz yok. Yalnız söyli· duğu clefteri çıkardı. 

hit olacak. ~
Noter ellerini uftuştursrs . " 

- Peki! .. dedi. ·ıı" ~ 
Ve beş dakika sonra -".':ı' ı"·.0 

Doranın nikdb muameıesı J>f)(V 

deftere kaydetti. Dora J]e 81tıl~ 
ve şahitler de imzalarını 0ıı 

Reis. ücret olarak not~r~ı: ı 
ka altınını verirken dıı<!~ ... v-1 

(Ar-· 

t 

\ 


